Kantoor Van Herck & Co Accountants en Belastingconsulenten CVBA werd opgericht in 1983 en telt
14 professionele en administratieve medewerkers zowel in de audit als in de accountancy-afdeling.
De accountancy-afdeling van het kantoor begeleidt vennootschappen en éénmanszaken uit
verschillende sectoren in de regio's Antwerpen, Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg bij de opstart,
de afsluitingen van het boekjaar, de fiscale aangiften en het verleent advies op boekhoudkundig en
fiscaal gebied.

Accountancy-medewerker
Functieomschrijving






Als Accountancy-medewerker ben je verantwoordelijk voor het medebeheer van dossiers. Je
helpt mee bij de afsluiting van de boekhouding, het opstellen van de jaarrekeningen en de
fiscale aangiften, dit onder supervisie van de dossierbeheerder. Dit gebeurt zowel op kantoor
als eventueel ter plaatse bij de klant.
Je geeft gaandeweg ook advies op vlak van management, organisatie, financiële
administratie en fiscale aangelegenheden. Je krijgt hierbij advies van specialisten in het
vakgebied. Je wordt stilaan medeverantwoordelijk voor de gehele opvolging van een dossier.
Als Accountancy-medewerker speel je een belangrijke rol bij de verdere groei van het
bedrijf.

Profielomschrijving








Als Accountancy-medewerker heb je een Master in Handelswetenschappen, een Bachelor
in Bedrijfsmanagement (accountancy/fiscaliteit) of gelijkaardig door ervaring.
Je hebt een sterke ondernemingszin en bent analytisch ingesteld. Bovendien ben je
leergierig.
Een multi-desk dienstverlening spreekt je aan.
Je kan je vlot inleven in het familiale karakter van ondernemingen.
Je bent communicatief en spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels.
Als Accountancy-medewerker ben je een gedreven persoon die op professioneel vlak samen
met het bedrijf wilt groeien.
Voltijdse of deeltijdse betrekking is mogelijk.

Aanbod




Van Herck & Co biedt je een uitdagende job als Accountancy-medewerker aan met een
aantrekkelijk salarispakket .
Diverse opdrachten met de mogelijkheid tot een IAB-stage en de kans om door te groeien
tot Accountant.
Je komt terecht in een dynamisch team met ruimte voor initiatief in een aangename
werkomgeving.

Interesse?
Stuur ons je motivatiebrief en cv per e-mail naar joris.goots@vanherckacc.be
Van Herck Bedrijfsrevisoren & Accountants, Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem, tel 03/3552000
www.vanherckbedrijfsrevisoren.be

