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: Finvision
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
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Junior Accountant
Kantoor Berchem

Finvision is een ambitieuze en groeiende financiële dienstverlener met een uitstekende reputatie. Het
evenwicht tussen de focus op nieuwe technologieën en digitalisering enerzijds en de vakkennis van onze 125
professionals anderzijds, stelt ons in staat een brede waaier aan financiële diensten aan te bieden. Dankzij
een uitgebreid kantorennet houden we nauwgezet de vinger aan de pols bij lokale KMO’s, maar ook bij
grotere Belgische en internationale ondernemingen. Als financiële partner begeleiden we hen van A tot Z en
staan we garant voor een kwaliteitsvolle en pragmatische aanpak. Dit alles wordt waargemaakt in een
collegiale en warme werkomgeving in al onze vestigingen.
Ter versterking van onze accountancy afdeling in Berchem, zijn wij momenteel op zoek naar een Junior
Accountant. Daag je jezelf graag uit met een brede scope aan financial services en heb je bovendien de
drive en ambitie om verder te groeien? Dan ben je hier aan het juiste adres.
Wat ga je doen?
Je functie begint bij het voorbereiden van betaling & het boeken van aan- en verkoopfacturen.
Verder ben je verantwoordelijk voor verschillende fiscale aangiftes: BTW, listings, personen- en
vennootschapsbelasting & bedrijfs- en roerende voorheffing.
Je gaat met een nauwkeurige houding en veel liefde voor cijfers jaarrekeningen en jaarverslagen
opmaken voor onze klanten. Bovendien krijg je de eindverantwoordelijkheid over periodieke
tussentijdse afsluitingen.
Tenslotte behartig je op termijn jouw dossiers geheel zelfstandig en sta je in nauw contact met je
klanten.

•
•
•

•

Wat bieden we je aan?
•
•
•
•

Je komt terecht in een gestructureerde en ambitieuze onderneming. In onze teamgerichte
bedrijfscultuur zijn drive en pit geen loze woorden en hechten we belang aan leuke
teamactiviteiten.
We hebben oog voor de verdere ontplooiing van onze medewerkers via opleidingen, groeikansen,…
maar ook voor een goed gebalanceerde ’work life balance’.
Uiteraard kan je rekenen op een uitgebalanceerd en competitief verloningspakket conform je
verantwoordelijkheden en ervaring .
Tot slot kan je deel uitmaken van een fijn, collegiaal en professioneel team in een bruisende
werksfeer.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•

Je behaalde een bachelor- of masterdiploma in een financiële of economische richting.
Je ben een gemotiveerde starter of hebt een eerste ervaring in de boekhouding
Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband scoor je goed
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•
•

Je bent proactief, efficiënt en gaat verantwoordelijkheid niet uit de weg
Je blijft steeds integer en alert en met je pragmatische en hands-on aanpak weet je snel het
vertrouwen van je klanten te winnen en te behouden

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar alix.stockman@finvision.be of neem contact op via 03 443 95 95.
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