SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Junior Accountant
Bedrijfsnaam: DP World Antwerp
Uiterste sollicitatiedatum:
1 november 2021
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X
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JUNIOR ACCOUNTANT
(Deurganckdok)

Uw profiel:








Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

hebt een boekhoudkundige achtergrond en eerste relevante ervaring binnen Accounting
bent resultaatgericht, werkt nauwkeurig en met oog voor detail
bent communicatief, betrokken en een teamplayer. Daarnaast kan je ook zelfstandig werken
houdt van afwisseling, hebt een flexibele mindset en bent stressbestendig
hebt analytisch inzicht en bent leergierig
kan je zeer vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven
hebt affiniteit met elektronische workflow systemen en werkt vlot met MS Office

Uw taken








Je
Je
Je
Je
Je
Je

verwerkt alle boekhoudkundige documenten (inkomende facturatie, betalingen)
volgt de klanten- en leveranciersrekeningen op
volgt bestelbonnen op met de technische dienst
neemt een actieve rol op in de opvolging van het debiteurenbeheer
bereidt de fiscale aangiftes en de jaarrekeningen voor
doet de maandelijkse en jaarlijkse afsluiting van de boekhouding in ‘fast close mode’:

Boeken van de nodige voorzieningen ten einde accurate cijfers te presenteren

Maandelijks documenteren en reconciliëren van balansrekeningen.
Je werkt nauw samen met 2 senior collega’s en rapporteert aan de Head of Accounting

Wat wij bieden




Je komt terecht in een dynamische, informele en boeiende werkomgeving
Opleidingsmogelijkheden
Work-life fit met een marktconform salarispakket

Belangstelling voor deze functie?
Stuur vandaag nog je sollicitatie met CV naar DP World Antwerp NV,
T.a.v. Marie-Anne Isebaert, Molenweg haven 1950 te 9130 Doel
e-mail: jobs.antw@dpworld.com of marieanne.isebaert@dpworld.be
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