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 Auditor (Young Graduate)
Bedrijfsnaam:

VGD

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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JOIN THE BIG FAMILY!
We are VGD en daar hoor jij binnenkort hopelijk bij! Wij vormen een sterk team van 260 experten in
accountancy, tax, audit, legal … met goesting om familiale ondernemers te inspireren en drive om te groeien.
Groeien als individu, als team en als bedrijf! Elke dag geven we het beste van onszelf om onze klanten een zo
optimaal mogelijke service te bieden met onze knowhow.
Nog belangrijker zijn onze medewerkers. Want ja, wij geloven dat als onze medewerkers tevreden zijn, onze
klanten dit ook zijn!
Aan de lunchtafel van ons kantoor Antwerpen staat er momenteel een extra stoel klaar voor een enthousiaste:

Junior Auditor (young graduate)
Let’s talk about the job:
Als junior auditor ziet je werkweek er telkens anders uit, afhankelijk van de onderneming waar je ter plaatse
auditwerkzaamheden uitvoert. Op zeer korte tijd kom je in aanraking met diverse sectoren en
businessmodellen, wat je job erg boeiend maakt!
Met de nodige ondersteuning van collega's doorloop je het hele auditproces van de jaarrekening van A tot Z.
Variatie in jouw takenpakket is dan ook verzekerd! Denk aan:
•
•
•
•
•

Het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van controleprogramma’s
Het ter plaatse uitvoeren van controleprogramma’s ter nazicht van de jaarrekening van de klant
Het schrijven van een bijhorend concluderend verslag
Het assisteren bij wettelijke, eenmalige commissarisopdrachten, zoals een inbreng in natura of quasiinbreng
Het assisteren bij de opmaak van geconsolideerde staten, IFRS consolidaties, periodieke financiële
rapportage, …

Of je eerste kop koffie van de dag (of thee voor de liefhebbers) nu staat te dampen in een ultramoderne
productiehal, een gekoelde magazijnomgeving of in je vertrouwde VGD-kantoor, je zal sowieso omringd zijn
door toffe collega’s die jou door en door steunen.
Let’s talk about you:
Ben jij:
•
Een teamplayer in hart en nieren die zich wil verdiepen in de wereld van de Belgische
ondernemer?
•
Bijna in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in een economische richting (AccountancyFiscaliteit, TEW, Handelsingenieur, Handelswetenschappen)?
•
Een doener mét gezond verstand en een analytisch inzicht?
•
Sociaal, vlot in de omgang met de ambitie om een echte adviseur te worden?
•
Bij de pinken, inventief en 100 % betrouwbaar op alle vlakken?
•
Open in het delen van kennis en toegewijd om klanten en VGD met jouw ideeën te inspireren?
Let talk about the benefits:
Bij ons krijg je:
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•
•
•
•
•
•
•

Een voltijdse tewerkstelling (38u/w) van onbepaalde duur op een fijne, moderne werkplek in het
bruisende Antwerpen
Eén team waar iedereen op gelijke voet staat, elkaar met de voornaam aanspreekt en gaat voor
eenzelfde doel
Rechtstreekse en persoonlijke begeleiding door meer ervaren family members die je helpen
groeien in je job
De uitdaging om ondernemers te inspireren met deskundige kennis
Tal van interne opleidingen en een eigen opleidingsbudget voor postgraduaten, IAB-opleidingen,
seminaries, … om je eigen expertise te ontwikkelen
Mogelijkheid om je verlof vrij in te plannen rekening houdend met elkaar en voorziene deadlines
Loon en erkenning naar werken, inclusief bedrijfswagen en tankkaart

Let’s talk about joining:
Jaloers op dit mooie familieplaatje en goesting om mee aan onze tafel te schuiven?
Stuur je CV naar Maxime Varewyck (HR) – maxime.varewyck@vgd.eu, overtuig ons van jouw kwaliteiten
en joint he big family!
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