Junior accountant / boekhouder (schoolverlater)
Our Client
Dixon & Company is een rekruteringskantoor gespecialiseerd in finance. Voor onze kandidaten gaan we
op zoek naar de meest geschikte professionele opportuniteit; aan onze klanten stellen we de best
passende kandidaten voor. Meer info over werkwijze en recente jobs: www.dixon.be
Voor een Belgisch bedrijf dat in de sector zowel nationaal als internationaal een gevestigde waard is, zijn
we op zoek naar een junior accountant / boekhouder. Het bedrijf straalt ondernemerschap en dynamiek
uit en geeft dan ook graag iemand de kans om hier een carrière op te bouwen en met het bedrijf mee te
groeien.
Job description:
Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met het potentieel om binnen het bedrijf, een complexe
analytische omgeving met meerdere NV’s een eerste ervaring op te doen om van daaruit te groeien
binnen het finance departement.
-

Je verricht boekhoudkundige taken op vlak van leveranciersboekhouding en
klantenboekhouding;
Je controleert de boekhouding en verwerkt financiële verrichtingen;
Je staat in contact met klanten, zowel intern als extern, voor vragen rond de boekhouding;
Je maakt verplichte aangiftes op, zoals BTW, Recupel, Intrastat, BEBAT;
Je assisteert bij de maandafsluiting, jaarafsluiting en andere GL verrichtingen;
Je zet actief mee in op het verbeteren van de accountingprocessen in SAP.

Profile:
-

Je bent net afgestudeerd of hebt een eerste ervaring na een Bachelor Accountancy en Fiscaliteit
Je hebt een positieve, gedreven instelling
Je wil een diepgaande kennis opbouwen binnen de boekhouding en zelfstandig aan de slag
kunnen gaan met een sterk team als back-up
Je bent leergierig en kan niet wachten om je schoolkennis om te zetten in de praktijk
Je neemt graag initiatief, kan zelfstandig denken en hebt interesse in IT (SAP, Excel)

Our offer:
Dit is een prachtige kans voor iemand die net is afgestudeerd of een eerste werkervaring achter de rug
heeft. Je krijgt een leuke, uitdagende job in een gevestigd bedrijf met internationale faam, waarbij er
gekeken zal worden naar jouw persoonlijke ontwikkeling. Je komt terecht in een tof team met een
aantal experts waarvan jij zal kunnen bijleren en je leert daarbovenop nog werken met een state of the
art SAP systeem.
Contact us:

Heeft u interesse? Neem contact op met Sanne Van Ransbeeck (0472/436756– sanne.vanransbeeck
@dixon.be) met vermelding van volgend referentie-nummer SVR-13669. Voor spontane sollicitaties kan
u steeds terecht op www.dixon.be.

