Referentienummer:
Regio tewerkstelling:
Consultant:

HRV01511
Roeselare
Colin Dewulf

Junior accountant (m/v)
Bedrijfsvoorstelling
Accountantskantoor Björn Vancoëllie (Roeselare - www.vancoellie.be),
is een erkend IAB-accountant & belastingconsulent. Het kantoor
bestaat meer dan 10 jaar en heeft ondertussen een mooi en gevarieerd
klantenbestand uitgebouwd. Veel belang wordt gehecht aan sterke
dossierkennis gekoppeld aan kwalitatieve adviesverlening. Het bedrijf
is familiaal, vlak gestructureerd waarbij iedere medewerker een
belangrijke rol krijgt in de dienstverlening. Teamopstelling is hierbij te
allen tijde belangrijk en dit om de cliënt zo goed en zo snel als mogelijk
te dienen.
Momenteel zoeken we volgende bijkomende collega:
Junior Accountant (m/v)

Functieomschrijving
De opdracht van de accountancy medewerker bestaat erin om de opdracht/het dossier foutloos en doordacht af te leveren
aan de zaakvoerder. Binnen jouw doorgroei slaag je erin om jouw kennis en ervaring vaker aan te wenden bij specifieke
vraagstelling van de cliënten.
Samengevat is het takenpakket als volgt:
 Afwerking jaarrekeningen
 Opmaak van details + neer te leggen jaarrekening
 Opmaak van notulen
 Voorbereidingen fiscale aangifte vennootschapsbelasting
 Input gegevens m.b.t. boekhouding van klanten
 Opmaak btw-aangiftes
 Voorbereiding jaarrekeningen/tussentijdse toestanden (eenvoudige dossiers)
 Overleg met collega’s en zaakvoerder is een dagelijkse constante

Profiel





Bachelorsopleiding of gelijkgesteld door ervaring.
Teamgericht.
Flexibel in opstelling en open in communicatie.
Kennis Venice is een voordeel.
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Aanbod




Work/life balance valt goed af te spreken.
Verloning volgens functie en kennis (inbegrepen bedrijfswagen).
Er is een flexibele manier van werken, opdrachten en dossiers kunnen wisselen per medewerker zodat men te
allen tijde alert blijft, interne controle heeft en tevens een nieuwe invalshoek wordt gecreëerd. Zodoende is er
variatie en flexibiliteit in het takenpakket.

Interesse?
Mail dan vandaag nog jouw cv en motivatie naar info@hrflux.be met vermelding van functie en referentienummer.
Je mag rekenen op een discrete behandeling van jouw kandidatuurstelling!
Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld.
In afwachting van jouw reactie!
PS: Ligt deze vacature momenteel niet in de lijn van je verwachtingen, maar ken je iemand die wel interesse kan hebben,
aarzel dan zeker niet hem deze door te mailen!
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