Deceuninck is een groep van wereldformaat, gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van
profielen voor ramen en deuren, dak en gevel, tuin- en interieurtoepassingen. We zijn actief in meer
dan 90 landen en stellen 3.600 personen tewerk. Bij Deceuninck bouwen we samen aan een
duurzame toekomst voor onze klanten en medewerkers. Voor de hoofdvestiging in Hooglede-Gits zijn
we op zoek naar een

GL Accountant (m/v)
Hooglede-Gits
Jobinhoud
Als GL Accountant sta je in voor de algemene boekhouding van onze Franse vennootschap. In
deze rol rapporteer je aan de Accounting Manager.







Voorbereiden van de maand- en jaarafsluiting
Instaan voor de reconciliatie van de balansrekeningen
Analyseren van de proef- en saldibalansen
Afstemmen van intercompany rekeningen
Opmaken van de lokale rapporteringen en aangiften (jaarrekening, BTW, intrastat,
vennootschapsbelasting, …)
Optimaliseren van de processen binnen finance.

Profiel







Je combineert een bacheloropleiding in een economische richting met minimum een vijftal jaar
relevante werkervaring.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands,
Frans en Engels.
Je kan zeer goed overweg met de courante MS officepakketten en je kan je vlug inwerken in
een nieuw computerprogramma. Kennis van SAP FI/CO is een meerwaarde.
Je bent een positieve teamplayer die zijn taken binnen de vooropgestelde deadlines afwerkt.
Je bent flexibel ingesteld en je bent bereid om korte verplaatsingen naar onze vestiging in
Roye France te maken.
Je hebt een sterk analytisch vermogen met een scherp oog op procesverbetering.

Aanbod




Een innovatief, internationaal bedrijf met oog voor zijn medewerkers, zijn klanten en zijn
omgeving.
Een fijn team waar je op kan bouwen en een collegiale aangename samenwerking over de
teamgrenzen heen.
Een aantrekkelijke competitieve verloning.
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Interesse?
Vragen ? Contacteer Hilde Devloo op het nummer 051/23 91 65 of via hilde.devloo@deceuninck.com
Solliciteren ? Online via www.deceuninck.be/jobs.
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