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Functietitel:
Bedrijfsnaam:WEEMAES - WDV
Uiterste sollicitatiedatum:31/10/2015
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

Uw vacature met logo kunt u hieronder plaatsen
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Weemaes - WDV is een accountants & auditkantoor te Wijnegem, Antwerpen. Een KMO
gespecialiseerd in financiële dienstverlening voor een divers cliënteel uit alle sectoren van
de economie. Momenteel telt Weemaes - WDV zes gepassioneerde medewerkers en
graag zouden we ons team nog versterken met een nieuwe gemotiveerde collega.
(www.weemaes-WDV.be)

ACCOUNTANCT ASSOCIATE / MEDEWERKER
Functieomschrijving
Als dossierbeheerder ben je verantwoordelijk voor de gehele verwerking van

A tot Z

van een volledige boekhouding van diverse klanten.
U

bent

de

contactpersoon

voor

de

diverse

klanten

voor al

zijn

fiscale

en

boekhoudkundige vragen.
Er is ook een mogelijkheid om te proeven van de verschillende werkzaamheden binnen
de audit.
U zal worden gesteund voor het volgen van verdere opleidingen en de mogelijkheid om
uw stage voor IAB te doen.

Profiel
•

Bachelor/ Master in TEW, handelswetenschappen of accountancy -fiscaliteit

•

Relevante ervaring

•

Passie voor de job, ambitieus en een echte teamplayer

Aanbod
Wij bieden u een gevarieerd takenpakket aan waarbij u de ruimte krijgt om alle aspecten
van het beroep te ervaren en meester te maken. Een ondersteuning voor verder groei
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binnen een aangenaam team. Ook is er de mogelijkheid om een stage te doen voor uw
titel van het IAB & BIBF. Uw loon zal samengaan met uw ervaring en is bespreekbaar.

Hoe solliciteren?
Sluit uw profiel aan bij bovenstaande beschrijving? Stuur dan uw CV & motivatiebrief
door naar info@weemaes-WDV.be en dan nodigen wij u uit voor een gesprek.

Contact
Weemaes-WDV
Turnhoutsebaan 621, Wijnegem
03/353.63.73
info@weemaes-WDV.be
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