Junior Accountant
Bij Bricks and Leisure zijn we voortdurend op zoek naar talent van de bovenste plank om onze
dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen. Want de kracht van Bricks and Leisure ligt in zijn
medewerkers. Stuk voor stuk gedreven professionals die een stevige vakkennis koppelen aan een grote
betrokkenheid en dynamiek.
Bricks & Leisure maakt deel uit van één van de belangrijkste bouwpromotoren van België actief in
beleggingsvastgoed en tweede verblijven. Om ons team te versterken, zijn we binnen onze
boekhoudafdeling op zoek naar een nieuwe enthousiaste medewerker.

Takenpakket :
Je krijgt het beheer van de administratie en boekhouding van onze hotelexploitaties toe vertrouwd.
Samen met de business controller, volg je de werking van de hotelexploitaties nauw op. Een deel van
je takenpakket zal bestaan uit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwerken en inboeken van aan- en verkoopfacturen en bankuittreksels;
Verwerken en opvolgen van betalingen;
Assisteren bij de maand-, kwartaal- en jaarlijkse afsluiting;
Assisteren bij de fiscale aangiftes
Verwerken van intercompany reconciliaties;
Assisteren bij de wekelijkse en maandelijkse (financiële) rapportering;
Instaan voor het telefonisch en schriftelijk incassobeleid;
Opvolgen van ad hoc boekhoudkundige en administratieve taken.

Het ideale profiel:
Je wenst je eerste stappen in een financiele afdeling van een onderneming te zetten. Je bent hands on,
pro-actief en flexibel. Je bent ambitieus en wilt graag in de functie meegroeien. Je hebt een bachelor
of graduaat accountancy.

Wat bieden wij?
Wij zijn een dynamische organisatie in volle ontwikkeling, met concrete projecten in binnen-en
buitenland. Jaarlijks openen wij één hotel en wij bieden je de mogelijkheid om te groeien. Wij bieden
je een stabiele job en bieden een marktconform salaris aan. Mogelijkheid tot parttime of 4/5. Je zal
werken vanuit de administratieve afdeling te Sint-Denijs-Westrem.

Hoe solliciteren?
Stuur je cv en je motivatiebrief naar sander.vermeulen@bel-vastgoed.com

