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 Accountants - Controllers
Bedrijfsnaam: Financial Resources & Projects
Uiterste sollicitatiedatum: /
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

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw - Brusselstraat 45, 2018 ANTWERPEN - BTW BE-0458.402.105

1

Met een gedreven team van zo’n 70 enthousiaste professionals is Financial Resources & Projects
(FR&P) een vaste waarde op de markt van de financiële dienstverlening. We bieden onze klanten de
meest kwalitatieve oplossingen voor accountancy, controlling en finance.
Omwille van onze constante groei zijn we op zoek naar Junior Accountants - Controllers.
JOUW UITDAGING I Als Junior Accountant zet je je tanden in de dagelijkse verwerking van financiële,
boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Analyses, opmaak van budgetten en interpretatie van
cijfers zijn helemaal jouw ding.
JE PROFIEL I Je beschikt over een diploma op universitair of A1-niveau in een financiële richting. Je
bent net afgestudeerd of je kan al terugblikken op wat ervaring. Jouw honger naar kennis is niet te
stillen. Vrienden omschrijven jou als communicatief, flexibel en accuraat. Stress heeft geen vat op jou.
Hoewel je prima zelfstandig kan werken, ben je als teamplayer een uiterst aangename collega. Engels
spreek en schrijf je vloeiend. Ook in het Frans kan je duidelijk communiceren. MS Office heeft geen
geheimen voor jou.
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? I We leggen onze collega’s graag in de watten. Je krijgt een
fulltime job met heel wat afwisseling en verantwoordelijkheid. Je mag rekenen op een aantrekkelijk
salaris, aangevuld met een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijd- en
kostenvergoeding en belbudget. Bovendien krijg je een bedrijfswagen en talrijke trainingen en
bijscholingen om je verder te ontplooien. Ben je ambitieus ingesteld? Dan kan je doorgroeien tot
manager.
Overtuig ons van jouw kwaliteiten
nele.goderis@financialresources.be.

I

Stuur

je

kandidatuur

met

je

cv

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw - Brusselstraat 45, 2018 ANTWERPEN - BTW BE-0458.402.105

naar

2

