Voel jij je in je sas bij Van As als …

Team Leader?
Voel jij je in je sas bij Van As? Solliciteer voor de functie van Team
Leader. Dan heb je de mogelijkheid om verder door te groeien.
Geef toe, zo’n aanbod kom je in je loopbaan zelden tegen. Maar
eerst …
Wie zijn we?
Van As is een one-stop-shop voor boekhoudkundig, fiscaal en
juridisch advies uit Kortrijk. Onze klanten zijn eenmanszaken, vrije
beroepers, managementvennootschappen en kmo’s. Heb jij de
ervaring om ons accountantskantoor mee uit te bouwen?
Stel je dan kandidaat voor de leidinggevende en adviserende
functie van Team Leader.
Team Leader, een functie voor jou?
• De boekhoudkundige en fiscale dossiers van je eigen klanten
heb je in de vingers. Maar je houdt ook het planningproces in de
hand en verdeelt het werk evenwichtig onder je teamleden. Dankzij
jouw 360°-blik verlopen operationele processen tijdig en correct.
• Voor complexer advies schakel je een versnelling hoger.
Communiceren met de relaties van de klanten (advocaat, notaris,
bank, makelaar,…) is je tweede natuur. Net zoals autonoom fiscale
controles begeleiden.
• Je team is je thuis. Want je maakt je teamleden sterker en
coacht hen naar overwinningen.
Wie ben jij?
De combinatie van cijfers en inzicht prikkelt je hersenen. Als
bachelor Accountancy & Fiscaliteit of master in een financiële of
boekhoudkundige richting heb je al een mooie weg afgelegd bij
een accountants- of boekhoudkantoor.
En heb je een IAB-titel op zak? Dan zetten we een plusje bij je
naam. Want nu is het tijd om de definitieve stap vooruit te zetten.

Wat krijg je in ruil?
• Een ultramodern kantoor waar je onthaald wordt door
enthousiaste en sociale collega’s. Zij stomen je klaar voor je
uitgebreide takenpakket.
• De aantrekkelijke verloning glinstert als een diamant met vele
facetten. Bovendien ben je elke twee weken een namiddag vrij.
Overuren zijn geen must, maar ze worden wel betaald.
• Sta jij bij ons in poleposition? Dan rij je ook nog eens weg met een
wagen mét tankkaart.
Kom je op de koffie?
Heb je de visie en branie om je leiderschap bij ons te ontwikkelen?
Stuur nu je cv en motivatiebrief naar Gerrit Van As, info@vanas.be. Binnen 24 uur krijg je bevestiging. En binnen 5 werkdagen
weet je of je op de koffie mag komen.

