
 

 

 

 

 

 

 

 

Fulltime medewerker boekhouding

We zijn op zoek naar een medewerker voor ons kantoor te Burchtstraat 10 bus 16 
 
Als Boekhoudkantoor gelegen in Aalst zijn we gespecialiseerd in boekhoudkundig en fiscaal advies.
Ons klantenbestand bestaat voornamelijk uit kmo’s, vrije beroepen, ondernemers die op zoek zijn naar een 
globale optimalisatie in alle takken van de fiscaliteit (personen, vennootschapsbelasting, BTW, sociale bijdragen, 
successie – schenkingsrechten). 

 

Functie  

 Boeken van aan – en verkoopfacturen
 Boeken van financiële verrichtingen
 Bijwerken van boekhouding en orde hebben in de dossiers
 Opvolgen van openstaande klanten en leveranciers
 Opstellen btw aangifte 
 Voorbereiding tussentijdse rapporteringen / feedback
 Gepast inspelen op overige vragen van de klanten

 

Profiel 

 Diploma A1 boekhouden, bachelor 
boekhouden 

 Bijkomende fiscale opleiding is een pluspunt
 Bereidheid tot in de btw periode weekendwerk te doen
 Kennis Kluwer software (Expert
 Goede beheersing van MS Excel
 Bij voorkeur 2 jaar ervaring met alle relevante taken
 Nauwkeurig, zelfstandig en discreet kunnen werken
 Kwaliteitsgericht zijn en nodige dosis verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 Goed inzicht in materie en nodige dosis gezond verstand
 Bereidheid tot permanente bijscholing
 Vlot in omgang 

 

Wij bieden: 

 Contract voor onbepaalde duur, voltijds of 4/5
 Collegiale werksfeer, regelmatige medewerkersvergadering
 Klantendossiers in diverse sectoren
 IBO stage 
 We zijn een modern kantoor met zeer gemotiveerde jonge mensen.

Fulltime medewerker boekhouding 

op zoek naar een medewerker voor ons kantoor te Burchtstraat 10 bus 16 – 9300 Aalst

gelegen in Aalst zijn we gespecialiseerd in boekhoudkundig en fiscaal advies.
voornamelijk uit kmo’s, vrije beroepen, ondernemers die op zoek zijn naar een 

globale optimalisatie in alle takken van de fiscaliteit (personen, vennootschapsbelasting, BTW, sociale bijdragen, 

erkoopfacturen 
Boeken van financiële verrichtingen 
Bijwerken van boekhouding en orde hebben in de dossiers 
Opvolgen van openstaande klanten en leveranciers 

Voorbereiding tussentijdse rapporteringen / feedback 
ge vragen van de klanten 

Diploma A1 boekhouden, bachelor Accountancy-fiscaliteit, graduaat Accounting Administration, A2 

Bijkomende fiscale opleiding is een pluspunt 
Bereidheid tot in de btw periode weekendwerk te doen 

tware (Expert-M Plus) is een pluspunt 
Goede beheersing van MS Excel 
Bij voorkeur 2 jaar ervaring met alle relevante taken 
Nauwkeurig, zelfstandig en discreet kunnen werken 
Kwaliteitsgericht zijn en nodige dosis verantwoordelijkheidsgevoel hebben 

inzicht in materie en nodige dosis gezond verstand 
Bereidheid tot permanente bijscholing 

Contract voor onbepaalde duur, voltijds of 4/5 
Collegiale werksfeer, regelmatige medewerkersvergadering 
Klantendossiers in diverse sectoren 

We zijn een modern kantoor met zeer gemotiveerde jonge mensen. 
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