JUNIOR ACCOUNTANT (M/V)
Bedrijf:

HR MENTOR rekruteert en selecteert voor haar nieuwe klant een Junior Accountant (M/V) voor een
contract van onbepaalde duur (geen interim).
Onze klant is een kwalitatieve dienstverlener die tijdelijke ondersteuning biedt aan grote en kleine
bedrijven op het vlak van all round administratie en ondersteunende management taken. Onze klant
is actief in de regio West- en Oost-Vlaanderen.
Voor een aantal opdrachten zijn wij op zoek naar een Junior Accountant met een eerste ervaring.

Functie:

Als Junior Accountant sta je in voor het inboeken van aan,- en verkoopfacturen. Je biedt
ondersteuning in heel diverse boekhoudtaken voor verschillende bedrijven, sectoren en afdelingen.
Takenpakket:
- verwerken en opvolgen van betalingen
- behandelen en inboeken van facturen (aan- en verkoop)
- input van gegevens in de boekhouding van uiteenlopende domeinen
- helpen bij het opstellen van jaarafsluitingen en jaarrekeningen

Uw profiel:

Je beschikt over een Bachelordiploma Bedrijfsmanagement, optie Accountancy-Fiscaliteit. Je hebt
een minimum aan eerste werkervang in een analoge job uitgevoerd.
Je bent extavert, mobiel en leergierig. Je houdt van afwisseling in je job en je probeert je zo snel
mogelijk in te werken.
Je kan goed omgaan met werkdruk en deadlines.
Ervaring met projectbeheer spreekt in je voordeel, maar is geen must om te starten in deze
organisatie.
Je kan vlot omgaan met algemene pc toepassingen.
Wij zijn op zoek naar mensen die een uitdaging niet uit de weg gaan.

Wij bieden:

Onze klant biedt een vast contract met een marktconform loon en extra legale voordelen inclusief
een bedrijfswagen.
Je competenties worden ingezet op verschillende projecten bij verschillende bedrijven en je krijgt
een persoonlijk opleidingsprogramma.
Je krijgt de kans om heel autonoom te werken en kan verder doorgroeien in het bedrijf van onze
klant.
Je komt terecht in een fijn familiaal sterk groeiend bedrijf met ambitie en dynamiek en oog voor
precisie en klanttevredenheid.

Contact:

Je kan solliciteren via bijhorende link. Je kan contact nemen via 050/70.42.65, ook buiten de
kantooruren. Je kan ook eventueel via info@mentor-hr.be uw gegevens bezorgen.
Je kandidatuur wordt snel en discreet behandeld.

