Medewerker Accountancy
Colruyt Group
Als medewerker van het Finance Team verzorg jij met je collega’s de boekhouding van Retail Partners Colruyt
Group.
Je gaat aan de slag in ons Finance Team dat specifiek werkt voor Retail Partners Colruyt Group. Je neemt
actief deel aan de opvolging van de leveranciersboekhouding en neemt hierbij diverse administratieve taken
op.
Je hebt veelvuldig contact met leveranciers en interne diensten. Tijdens dit overleg ben je assertief genoeg om
je stakeholders naar je mening te doen luisteren en je kan rekenen op de kennis van je ervaren collega’s.
Dit zijn jouw taken:





Je volgt de betalingen naar leveranciers op en je voert ze uit.
Je volgt de leveranciersrekeningen op.
Je staat in voor de rappelbehandeling van leveranciers, via mail of telefoon.
Je neemt diverse taken op in betaaltransacties, zoals het opmaken van facturen.

Eerst krijg je een uitvoerige opleiding zodat je je snel helemaal thuis voelt in het Finance Team van Retail
Partners Colruyt Group. Je takenpakket kan op termijn uitgebreid worden, naargelang jouw voorkeur en
talenten.
Je werkt in Mechelen.
Profiel






Opleiding en ervaring – Je kijkt ernaar uit om ervaring op te doen in accounting.
Nauwkeurig werken – Je hebt zin voor administratief werk, waarbij nauwkeurigheid voorop staat.
Autonoom werken – Je werkt zelfstandig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Werken
met grote bedragen en stipt deadlines halen is voor jou geen probleem.
Vlot communiceren – Je bent spontaan in de omgang en legt goede contacten, zowel met externe
partners als rechtstreekse collega’s.
Talenkennis – Je spreekt zeer goed Nederlands, de voertaal binnen ons bedrijf. Daarnaast begrijp en
spreek je vlot Frans en Engels, onder andere met leveranciers.

Wij bieden



Aantrekkelijk loonpakket – Boven op je loon krijg je heel wat extralegale voordelen zoals
groepsverzekering en maaltijdcheques.
Stimulerende werkomgeving – Je kan rekenen op een boeiende, gevarieerde job in een
beursgenoteerd Belgisch bedrijf waar je veel bijleert.



Netwerk uitbouwen – Je leert op korte tijd heel veel experts kennen, zowel binnen als buiten het
bedrijf.

Contact: Bernice Van Damme
Url: https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/12389

