Job Offer: Junior Accounting Consultant
Consello Consulting bvba (of kortweg ‘Consello‘) zag een kleine twee jaar geleden het
levenslicht. Met het DNA van Credon in de genen (oprichters Jan Vandekerkhof, Ronny
Beckers en Kurt Van Eeckhout hebben daar hun gemeenschappelijke roots) startte Consello
met het leveren van tijdelijke collega’s op het gebied van analyse en rapportering (BI): eerst
met Qlik, later volgen Tableau, PowerBI etc.
Vele bedrijven hebben ook – vaak tijdelijk – nood aan professionele hulp bij hun
boekhouding of finance afdeling. Consello trekt de beste studenten aan vanuit de
universiteiten of hogescholen en investeert vervolgens in haar consultants via een
‘Academy’ in samenwerking met V
 an Havermaet Groenweghe.
Accounts Receivable, Accounts Payable, General Ledger : allemaal gesneden koek voor
onze consultants.
Voeg hier nog ‘Zin voor initiatief’, ‘Passie voor boekhouden’ en ‘de wens om impact te
hebben op een organisatie’ aan toe. Dat maakt het verschil voor onze klanten.
Ben jij op zoek naar een uitdagende job als consultant waarin boekhouding en finance een
centrale rol speelt? Een rol waarin vooral ruimte is voor persoonlijke groei en waar fun een
zeer belangrijk aspect is?
Functie
x Je bent verantwoordelijk voor boekhoudkundige taken zoals het controleren en
inboeken van aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen;
x Je ondersteunt het team bij administratieve taken zoals het voorbereiden van btwaangiftes, fiscale fiches, opstellen van de jaarrekening en nodige verslaggeving;
Profiel
x Je bent analytisch ingesteld en je deinst niet terug voor een uitdaging;
x Je houdt ervan om klanten te helpen en bij te staan door gebruik te maken van je
communicatieve en sociale vaardigheden;
x Je bent van nature een goed georganiseerde persoon;
x Je bent in het bezit van een rijbewijs.
Maar het allerbelangrijkste: je bent een toffe persoon om mee samen te werken ;-)
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Ons aanbod
x Een doorgedreven opleiding (Consello Academy en Coaching);
x Een marktconform loon inclusief extralegale voordelen;
x Een bedrijfswagen met tankkaart;
x Werken in een startup met ruimte voor persoonlijke groei.
Je bent nog steeds hier?
Laten we afspreken voor een koffie!
De motivatie en cv kunnen gestuurd worden naar volgend adres:
jan.vandekerkhof@consello.be
0489 44 16 44
Voor meer informatie bezoek zeker onze website:
www.consello.be
Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.
Jan Vandekerkhof
Co-Founder
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