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: A-Y Boekhouder
Bedrijfsnaam: Manna Foods
Uiterste sollicitatiedatum: 15/10/2019
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
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Zin in een hemelse job? Dan ben jij misschien de m/v die wij zoeken!
Manna Foods (www.manna.be) is een dynamische, familiale KMO die zijn jarenlange bestaan wil
bestendigen door een innovatieve groeistrategie.
Manna biedt een zeer uitgebreid
sauzenassortiment aan voor de retail, food service, B-2-B en export en dit zowel onder het eigen
Manna-merk als onder diverse private label merken. In een aangename, familiale sfeer wordt er
hard gewerkt aan de toekomst. Om onze verdere groei te bestendigen, zijn wij momenteel op
zoek naar (m/v):

A-Y Boekhoud(st)er
Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het inboeken van de aankoopfacturen en je behandelt de
inkomende rappels van onze leveranciers: je gaat na waarom er nog niet betaald is en
communiceert met de leverancier hierover. Je verzorgt de masterdata van nieuwe klanten en
leveranciers in SAP en je zorgt ervoor dat de maandelijkse aangiftes voor BTW, Intrastat en
Prodcom tijdig en correct worden ingediend. Tijdens de maandafsluit bereken en boek je de “Te
ontvangen facturen”. Het inboeken van de kasverrichtingen, de loon boekingen en het
voorbereiden van leveranciersbetalingen behoren ook tot jouw takenpakket. Je werkt voltijds
en een goede kennis van de Franse taal is een plus!
Profiel

-

-

Je hebt een Bachelor diploma (Accountancy-Fiscaliteit of Office Management mits boekhoudkundige
ervaring) of bent gelijkwaardig door ervaring
Je bent correct en nauwkeurig met cijfers en kijkt kritisch naar je eigen werk
Je bent een doorzetter met een hoge motivatie
Je kan zelfstandig en flexibel werken en je hebt de nodige verantwoordelijkheidszin
Je hebt een goede kennis van Word en Excel; ervaring met SAP is een pluspunt!
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en je hebt bij voorkeur ook een goede basiskennis
van het Frans.

Aanbod
Bij Manna Foods vind je alles wat een ambitieus iemand zoekt: uitdagingen, groeipotentieel,
diversiteit binnen de functie en een ruime mate aan zelfstandigheid. En dit alles binnen een
bedrijf dat volop wil groeien en innoveren! Wij bieden een competitief salaris, aangevuld met
extralegale voordelen en de nodige ondersteuning om je job performant te kunnen uitoefenen!
Interesse?
Je kandidatuur wordt professioneel en strikt vertrouwelijk behandeld. Solliciteren kan via onze
website www.manna.be.
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