Vacature dossierbeheerder
Wij bieden u een boeiende job aan met veel leer- en ontwikkelingskansen. U bouwt mee
aan de verdere uitbouw van een hypermodern accountantskantoor.
Als dossierbeheerder bent u binnen ons kantoor verantwoordelijk voor de u
toebedeelde dossiers.
•
•
•
•
•

Beheer, opvolging en optimalisatie van klantendossiers (vooral KMO's en vrije
beroepen).
Opstellen BTW-aangifte.
Zelfstandige opmaak en afwerking van balans, jaarrekening en fiscale aangifte.
U bent verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van een dossier waarbij u
kunt rekenen op ondersteuning van de ervaren accountants van het kantoor.
U bent het aanspreekpunt van uw klanten.

Uw profiel:
•
•
•
•
•
•

U genoot een bachelor of master opleiding in een boekhoudkundige richting met
een specialisatie in accountancy/fiscaliteit.
U beschikt over enkele jaren ervaring in een gelijkaardige werkomgeving als
dossierbeheerder.
U beschikt over grondige kennis van BTW, personenbelasting en
vennootschapsbelasting.
U bent in staat uw werk zelfstandig te organiseren.
Nauwkeurigheid, discretie en vertrouwen zijn evident.
U houdt van de variatie in verschillende dossiers en van het persoonlijk contact
met uw klanten.

Ons aanbod:
•
•
•
•

•

Wij bieden u een professionele werkomgeving met toekomstvisie waar we op een
persoonlijke manier omgaan met zowel klanten als medewerkers.
Wij bieden u een moderne kantooromgeving in een mooi kader. Ons kantoor is in
Vlierzele (tussen Wetteren en Erpe Mere), steeds vlot bereikbaar zonder file-leed.
U geniet van een competitief salaris.
U volgt (interne / externe) opleidingen, gaande van vaktechnische seminaries tot
soft skills, die u toelaten om uw persoonlijk te ontwikkelen en tevens toelaten om
een echte expert te worden in uw vakgebied.
Flexibele werkuren wat u de nodige ruimte geeft om iedere dag werk en privé in
balans te houden.

Interesse in deze vacature?
Solliciteer nu. Motiveer uw kandidatuur en stuur deze, vergezeld van uw CV, door naar
devloo@vdvaccountants.be. Uw kandidatuur wordt steeds heel confidentieel behandeld.
Indien u mensen kent die op zoek zijn naar een nieuwe job, mag u hen ook steeds naar
ons doorverwijzen. Ook hen helpen wij graag verder!

