HALLE ǀ HUIZINGEN-BEERSEL ǀ HERNE ǀ LIEDEKERKE ǀ COMINES
Wij zijn een snelgroeiend boekhoud- en sociaal dienstenkantoor. Momenteel staan wij met zo een 40-tal
werknemers paraat om onze klanten bij te staan. Wij streven ernaar hen een brede waaier aan diensten
aan te bieden. In een continu wijzigende omgeving beperken wij ons niet enkel tot het voeren van de
boekhouding, maar fungeren wij ook als adviseur en vertrouwenspersoon. Ons klantenbestand is zéér
divers en omvat niet enkel KMO’s en zelfstandigen maar ook grote ondernemingen met internationale
vestigingen. Wij maken ons van elke markt thuis!

KLANTVERANTWOORDELIJKE
BOEKHOUDING M/V
Functieomschrijving
In deze uitdagende en dynamische omgeving krijg jij de verantwoordelijkheid om verschillende klanten
te beheren. Deze verantwoordelijkheid betekent echter niet dat je er alleen voorstaat, onze
ervaringsdeskundigen staan je bij met raad en daad. Wij streven immers naar een continue opleiding van
onze werknemers. Dit doen we door een hands-on opleiding op de werkvloer, aangevuld met seminaries
en cursussen door bevoegde opleidingsinstelling. Bovendien kan je aangeven welke klanten of sectoren
jou het meest interesseren. Eén goede match tussen klant en klantverantwoordelijke is immers essentieel
voor een duurzame samenwerking.
Profiel
 Diploma : Bachelor (of master) richting Accountancy-fiscaliteit of een economische richting.
 Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt
 Je bent vlot tweetalig (NL/FR), kennis van Engels is een pluspunt
 Je bent stressbestendig en kan zelfstandig en ordelijk werken
 Je bent dynamisch, communicatief, stipt, kritisch
 Je bent flexibel tijdens drukke periodes
 Je bent bereid je bij te scholen
 Je kan vlot werken met courante kantoorsoftware (Word, Excel, ...)
 Kennis van de softwarepakketten Expert/M Plus, Exact online, Yuki en Accon is een troef
Aanbod
 Een voltijds contract voor onbepaalde duur in een job met verantwoordelijkheid
 Een aantrekkelijk loon dat evolueert volgens inzet, motivatie en kennis
 Een aangename werksfeer in een dynamisch snelgroeiend bedrijf
 Extralegale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques, wagen, fitnessruimte)
Ligging
Plaats van tewerkstelling : Halle
Interesse?
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar:
info@vandenneste.net
Boekhouder
: www.vandenneste.net • : 02 359 00 10

