Junior accountant Retail Partners Colruyt Group
Functie:
De boekhouding van een beursgenoteerde retailgroep zoals Colruyt Group is best
een uitdaging. Als junior accountant zorg jij er met je collega’s voor dat de
boekhouding van Retail Partners Colruyt Group tot in de puntjes klopt.
Dit zijn jouw taken:


Je brengt facturen in omloop voor goedkeuring en zorgt ervoor dat ze op tijd
teruggestuurd worden.



Je boekt facturen in ons financieel systeem SAP. Je kiest nauwkeurig voor de
juiste boekhoudkundige rekening, kostenplaats, order en BTW code.



Je onderhoudt de masterdata van klanten en leveranciers.



Je werkt mee aan de controles bij de jaarafsluiting en biedt ondersteuning
bij het opmaken van het dossier voor de bedrijfsrevisoren.

Eerst krijg je een opleiding zodat je je snel helemaal thuis voelt in de boekhouding
van Retail Partners Colruyt Group. Natuurlijk kan je takenpakket op termijn uitgebreid
worden, in functie van jouw voorkeur en talenten en van de noden van het team.
Je werkt in Halle.
Profiel:


Opleiding – Je behaalde een bachelordiploma accountancy-fiscaliteit of bent
gelijkwaardig door ervaring. Een eerste werkervaring is een plus.



Precisie – Voor een accountant is nauwkeurigheid essentieel. Jij let er op dat
elk cijfer klopt en controleert alles goed.



Autonomie – Je werkt zelfstandig en hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Stipt de deadlines halen is voor jou dan ook
geen probleem.



Doorzetter – Je gaat aan achter de goedkeuring van de facturen en durft
collega’s daarover aan te spreken. Zo kan je op tijd alle facturen
boekhoudkundig verwerken.



Talenkennis – Je spreekt zeer goed Nederlands, de voertaal binnen ons
bedrijf. Daarnaast begrijp je facturen in het Frans en babbel je vlot met
Franstalige collega’s.

Wij bieden:


Doorgroeien – Na enkele jaren kan je doorgroeien naar de functie van
accountant.



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



Blijven leren – Achter de schermen van een groot, beursgenoteerd bedrijf
zoals Colruyt Group leer je enorm veel bij.



Vergoeding – Je krijgt een aantrekkelijk loonpakket met tal van extralegale
voordelen zoals winstdeelname en een hospitalisatieverzekering.

Contact:
Bernice Van Damme
https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/11169

Junior teamleader logistiek Collect&Go Erpe-Mere
(nachtploeg)
Functie:
We zoeken een junior teamleader logistiek voor het distributiecentrum (DC) van
Collect&Go in Erpe-Mere. In onze DC’s ontvangen we goederen, beheren we
voorraden en zorgen we dat alles mooi op tijd in de afhaalpunten geraakt, elke dag
opnieuw.
Je start met een opleidingstraject afgestemd op jouw ervaring. Daarin krijg je
een grondige vorming met verschillende stages en kom je te weten hoe
een distributiecentrum werkt. Geleidelijk aan krijg je meer taken en
verantwoordelijkheden. Zo ontwikkel je verschillende vaardigheden in people
management (coaching en begeleiden van medewerkers) en krijg je alle
jobtechnische taken (planning en organisatie) onder de knie. Na je training ben je
helemaal klaar voor de job van teamleader in het kloppende hart van Colruyt Group.
Als teamleader stuur je een team aan van 35 medewerkers in het distributiecentrum.
Je geeft leiding en zorgt ervoor dat je medewerkers zich kunnen ontwikkelen en
plezier beleven aan hun job. Daarnaast laat je alle dagelijkse processen efficiënt,
vlot en veilig verlopen. Je organiseert je dienst zodat alles op wieltjes loopt. Op den
duur ken je onze bedrijfs- en werkprocessen zo goed dat je zelf ziet waar het nog
beter kan. Je komt dan met slimme voorstellen voor meer efficiëntie en zet ze ook
om in de praktijk.

Profiel:








Ervaring – Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardige ervaring.
Flexibiliteit – Je kiest er bewust voor om op termijn teamleader te worden in
de vaste nachtploeg. De opleidingen zullen echter grotendeels overdag
plaatsvinden en dat is voor jou ook geen probleem.
Eigen inbreng – Het is onmogelijk om al je taken in lijstjes en procedures
te gieten. Maar dat moet ook niet voor jou. Jij ziet zelf wat er moet gebeuren.
En dat doe je dan ook gewoon.
Een people manager – Je vindt het leuk om met mensen te werken en wil
nog beter worden in het coachen en motiveren van collega’s.
Talenkennis – Je spreekt goed Nederlands en Frans: je drukt je vloeiend uit in
één van beide talen en kan in de andere taal minstens een gesprek voeren met
je collega’s.

Wij bieden:








Ruimte voor jezelf – Bij Colruyt Group werken bijna 30.000 mensen. En
toch zijn we geen nummers. Jij krijgt hier de ruimte om te zijn wie je bent, en
de vrijheid om initiatief te nemen.
Blijven leren en ontwikkelen – Je leert niet alleen heel veel bij on-thejob, maar krijgt ook de kans om interne en externe opleidingen te volgen om te
groeien op persoonlijk vlak.
Doorgroeikansen – Wil je op termijn een stapje hogerop? Bij Colruyt Group
zijn er verschillende kansen om door te groeien.
Zekerheid – Je krijgt meteen een contract van onbepaalde duur. Bovendien
kom je terecht in een stabiel en groeiend bedrijf.
Aantrekkelijk loon – Boven op je nettoloon krijg je heel wat
extralegale voordelen.

Contact:
Tamara Aertsen
https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/11143

Kandidaat-store manager OKay regio Oost-Vlaanderen
Functie:
Als kandidaat store manager leer je alle taken en de winkel zelf door en door kennen.
Tijdens je opleidingstraject leer je eerst alle taken en verantwoordelijkheden van een
team member. Eens je die taken goed onder de knie hebt, krijg je stap voor stap
meer verantwoordelijkheden. Met de nodige begeleiding en ondersteuning natuurlijk.
Je ontwikkelt inzicht in de winkel en leert de organisatie van de winkel volledig te
begrijpen. Tijdens het traject doorloop je meerdere functies binnen de winkel.
Als je store manager bent, draag je de eindverantwoordelijkheid over je winkel. Je
staat in voor de planning en de organisatie van je winkel. Zo zorg je ervoor dat je
medewerkers en de beschikbare middelen zo goed mogelijk ingezet worden.
Je coacht en motiveert je ploeg medewerkers. Je bent een echte people manager en
delegeert de juiste taken naar je verantwoordelijken. Je bent hun eerste
aanspreekpunt en staat open voor hun mening en feedback. Zo kunnen zij zich
ontwikkelen en meewerken aan de doelstellingen die je op korte en lange termijn
samen met je team wil realiseren.
Je creëert een aangenaam werkkader, zodat iedereen van het team zich goed voelt
bij de werkwijze en bij zijn eigen taakinhoud. Je implementeert het personeelsbeleid
in je filiaal. Waar nodig stuur je het werk bij en los je samen met je team eventuele
problemen op een constructieve manier op.
Daarnaast organiseer je als store manager jouw filiaal en realiseer je doelstellingen
op het vlak van zakencijfer, productiviteit en loonkost. Je bent het gezicht van OKay
in je buurt en je draagt de missie en waarden van Colruyt Group uit. Je stelt de
werking van je filiaal kritisch in vraag en evalueert die ook. Je neemt zowel intern als
extern initiatieven in het kader van de langetermijnstrategie. Ook op commercieel
vlak ben jij verantwoordelijk. Je draagt klantvriendelijkheid en veiligheid hoog in het
vaandel en waakt erover dat je team dat ook doet.
Profiel:












je hebt een bachelor- of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
je bent commercieel en klantvriendelijk ingesteld
je kan goed organiseren
je hebt leidinggevende capaciteiten
je werkt efficiënt en zelfstandig
je hebt verantwoordelijkheidszin
je bent flexibel qua takenpakket en uurrooster, avond- en weekendwerk schrikt
je niet af
je communiceert vlot
je bent een teamplayer
je bent stressbestendig
je hebt een goede fysieke conditie

Wij bieden:







een bediendecontract van onbepaalde duur
een gevarieerde job met veel contacten
werkzekerheid in een stabiel en groeiend bedrijf
reële doorgroeimogelijkheden
ruimte voor initiatief en respect voor je eigenheid
een aantrekkelijk loonpakket met tal van extralegale voordelen

Contact:
Nathalie De Geyter
https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/10961

