“ELKE DAG EEN NIEUWE
UITDAGING”

Ook laa
tstejaars
studente
n komen
in aanm
erking

RFN ondersteunt Nederlandse en Belgische bedrijven en particulieren die
in Frankrijk wonen, werken of ondernemen. Dat doen we met een breed
dienstenpakket op het gebied van accountancy, belasting en sociale
wetgeving. Hier kennen we de valkuilen van grensoverschrijdende transacties
en maken we internationale regels begrijpelijk. Een duurzame relatie met
onze cliënt: daar streven we naar. Door onze groei willen we ons enthousiast
team in POPERINGE uitbreiden met jonge, dynamische medewerkers:

PAYROLL ADVISEUR
lonen & arbeidsrecht

JUNIOR CONSULTANT
ACCOUNTANCY /TAX

Samen met ervaren collega’s sta je in voor
de loonverwerking en sociale administratie
voor Belgische en Nederlandse klanten met
bedrijfsactiviteit in Frankrijk. Daarnaast geef
je werkgevers advies op het gebied van
arbeidsrecht.

In nauwe samenwerking met een senior
consultant begeleid je Belgische en
Nederlandse bedrijven bij hun activiteiten
in Frankrijk. Je geeft advies rond allerlei
boekhoudkundige en ﬁscale aspecten in
grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten.

Je hebt een master- of bachelordiploma
op zak met een economische of sociaaljuridische background.
Actief meedenken met de klant is voor jou
belangrijk.
Op termijn wil je graag doorgroeien
naar een volwaardig dossier- en klantenbeheerder.

Je beschikt over een master- of
bachelordiploma.
Cijfers fascineren je mateloos.
Je hebt de ambitie om door te groeien
naar een gespecialiseerd consultant in
accountancy/tax.

AANBOD
Je krijgt een afwisselende fulltime job, waarin je elke dag kan bijleren en je vakkennis verbreden.
Je krijgt genoeg autonomie in je functie, maar je staat er nooit alleen voor. Je kan altijd rekenen
op de ondersteuning van je ervaren collega’s. Bij RFN is er een lage drempel tussen medewerker
en leidinggevende. Naast het werk is er ook ruimte voor plezier (jaarlijkse RFN-party, karting,
mountain biken, …). Ten slotte krijg je een aantrekkelijk salarispakket in overeenstemming met je
opleiding en ervaring.
INTERESSE? Contacteer of stuur cv naar Verdonck Personeelsmanagement,
verdonck.personeel@skynet.be of bel 056 53 11 80 of 059 26 76 57.

Aanwerving exclusief
begeleid door ons
personeelsadviesbureau.

www.verdonckpersoneel.com
Menen – Oostende

