VACATURE
Functietitel

Junior Accountant – regio Antwerpen

Functiereferentienummer

10521729

Beknopt overzicht

Robert Half Finance & Accounting is momenteel op zoek
naar een (m/v) Junior Accountant voor een bedrijf
actief in de chemische sector.

Klantgegevens

Onze klant is een sterke door technologie aandreven
chemische speler.

Functiebeschrijving

Je komt terecht in een 7-tallig team dat instaat voor de
financiële administratie.
Een greep uit je takenpakket als Junior Accountant:
•

•
•
•
•
•

Profiel sollicitant

Je bent verantwoordelijk voor de financiële
administratie van een kleine
groepsvennootschap (van dagdagelijkse
verwerking van documenten tot de voorbereiding
van de jaarrekening)
Je staat in voor één of meerdere financiële
processen, zoals bank accounting, payroll,
expense management, …
Je doet de financiële administratie en zorgt voor
continue verbetering van het proces i.s.m. je
collega’s
Je verantwoordelijkheden zullen wisselen en
groeien met de tijd
Je maakt gebruik van toepassingen zoals SAPTM,
MS BITM, Banking software, XpenditureTM
en ExcelTM
Je rapporteert rechtstreeks aan de Finance &
Accounting manager

De vereiste kwalificaties voor deze functie zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bacheloropleiding in Accountancy
Je hebt maximum 3 jaar ervaring
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels,
kennis van het Duits is een pluspunt.
Ervaring met hogervermelde softwareapplicaties
is een troef
Je bent een dynamische en constructieve
teamplayer die samen met collega’s
probleemgericht aan oplossingen werkt
Je stelt de huidige processen in vraag en neemt
initiatief
Je hebt een sterke dosis
verantwoordelijkheidszin, een analytisch
denkvermogen en je werkt steeds nauwkeurig.

Aanbod

Je mag rekenen op het volgende:
•
•
•
•
•
•

Vacature

Afwisselende functie
Je komt terecht in een dynamisch team
Het gaat om een stabiele, groeiende
internationale werkgever
Het bedrijf is gelegen in een filevrije
werkomgeving
Je krijgt een degelijke basisverloning aangevuld
met uitgebreide extralegale voordelen
Je krijgt een uitgebreide intensieve
startopleiding en regelmatige vervolgtrainingen
om verder te groeien en te professionaliseren

Spreekt deze vacature je wel aan? Stuur dan zeker een
mailtje naar naomi.quick@roberthalf.net met
vermelding van referentie n° 10521729 en wij komen zo
snel mogelijk bij je terug!

