Klaar voor verandering?
Dieren verrijken ons leven dag na dag. Wij doen alles om het leven
van huisdieren en hun baasjes gemakkelijker, beter en
gelukkiger te maken. FRESSNAPF/MAXIZOO heeft vandaag
10.000 medewerkers, is vertegenwoordigd in twaalf
Europese landen en biedt zijn klanten een breed
gamma aan produkten inclusief private label in alle
prijsklassen.

Voor ons HQ in Temse zijn we op zoek naar:

Wil jij deel uitmaken van ons dynamisch en enthousiast team op het hoofdkantoor in Temse? Kom je graag terecht in een wereld waar dieren
centraal staan? Dan ben jij misschiendé kandidaat!
Maxi Zoo Belgium BVBA, Luxemburgstraat 11, 9140 Temse

GL Accountant
Ons finance departement kijkt uit naar een nieuwe collega:
Je takenpakket:

Je bent een succesvol kandidaat als:

• Voorbereiden van accurate en tijdige financiële informatie

• Je in het bezit bent van een bachelordiploma richting boekhouding,
fiscaliteit of gelijkwaardig door ervaring

• Het invoeren en analyseren van boekhoudkundige gegevens
• Je een goede talenkennis hebt (Nederlands, Frans, Engels)
• Projecten inzake het boekhoudkundig beheer van de onderneming
• Het correct verzamelen, verwerken, controleren en documenteren
van alle boekhoudkundige documenten en verrichtingen van Maxi
Zoo en haar 6 groepsvennootschappen

• Je een goede kennis hebt van boekhouding en fiscaliteit (BTW,
basis vennootschapsbelasting)
• Je vlot met de gebruikelijke Office toepassingen kan werken, meer
bepaald Excel. Werken met SAP FI is een pluspunt

• Optimaal beheren van de administratie
• Optimaliseren van de financiële processen gericht op een
efficiënter en vlotter verloop van de werkzaamheden

• Je analytisch aangelegd bent en correct en ordelijk administratieve
taken kan vervolledigen
• Je een open houding hebt en bereid bent om bij te leren
• Je betrouwbaar en loyaal bent
• Je om kan gaan met veranderingen en je acties hier op aanpast
• Je gevoel voor humor hebt en een teamplayer bent

Werkomgeving:
• Een uitdagende, afwisselende functie met ruimte voor initiatief in
een internationaal snel groeiend bedrijf
• Je rapporteert aan de Finance Manager
• Mogelijkheid om je hond mee te nemen naar het werk
• Korting op ons eigen label

Maxi Zoo Belgium, Luxemburgstraat 11, 9140 Temse

www.maxizoo.be/nl/vacatures

Solliciteren?
Stuur ons je CV en motivatiebrief via jobs@be.maxizoo.eu met
vermelding "GL accountant"

