
Junior Boekhouder Hippisch Centrum
SENTOWER PARK in OUDSBERGEN

 Online sinds 27 okt. 2022 - Vaste Job

 Bewaar

Functieomschrijving
Als hulpboekhouder ondersteunt u de hoofdboekhouder bij het voeren van de boekhouding van een aantal
vennootschappen.Wij zoeken een beginnende maar zelfzekere boekhouder die helpt bij het beheer van onze dagelijkse
boekhoud- en financiële vereisten. Vertrouwelijkheid, uitstekende organisatorische vaardigheden en nauwkeurigheid zijn
belangrijke kwalificaties voor deze functie, evenals goede klantenrelaties en het vermogen om duidelijk te
communiceren. De ideale kandidaat voor deze functie is een ervaren multi-tasker, is betrouwbaar en streeft naar
consequente deadlines.

Registreren van boekhoudkundige verrichtingen.

Facturen opmaken en inboeken van aan en verkoopfacturen

Bankverrichtingen uitvoeren.

BTW-aangifte doen, bereid driemaandelijkse en maandelijkse belastingaangiften voor, samen met loonlijst-,
bedrijfs- en bedrijfsbelastingen

Jaarrekening en resultatenrekening opstellen

Verwerken van het kasboek

Rapportage van financiele gegevens aan het management

Ontwikkel maandelijkse financiële overzichten, inclusief kasstromen, winst- en verliesrekeningen en balansen

Profiel
Bachelor's Degree in Accounting of aanverwant vakgebied.

Enige ervaring op het gebied van te betalen en te ontvangen rekeningen, grootboek-, salaris- en loonadministratie

Sterke kennis van algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes

Uitgebreide ervaring met gegevensinvoer, registratie en computerwerking

Vaardigheid in Microsoft O�ce, Excel en Navision is een +

Sterk inzicht in werkbladen en berekeningen van bedrijven en inkomstenbelasting

Kennis van Engels is een must.

Jobgerelateerde competenties
De inkomsten van de onderneming controleren en registreren (invoer van klantenbetalingen, opmaak van
facturen, aanmaningen, ...)

De liquide middelen opvolgen en de betrouwbaarheid ervan valideren

De parameters van de boekhoudsystemen actualiseren (tarieven sociale bijdragen, ...)



De facturen, bankafschriften, bewijsstukken coderen en inboeken 
De afstemmingscontrole op de bankrekeningen uitvoeren

Bestellingen plaatsen overeenkomstig de aankoopcontracten en toezien op de kwaliteit van de ontvangen
producten

Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen

De constitutieve elementen van de lonen, facturatie en betalingsopdrachten voorbereiden

Domein: Leveranciersboekhouding

Domein: Klantenboekhouding

Domein: Analytische boekhouding

De wettelijke fiscale en sociale aangiften opstellen en uitvoeren

Domein: Inning van vorderingen

Opvolgen van: Lonen

Opvolgen van: Onkostennota's

Persoonsgebonden competenties
Plannen en organiseren

Communiceren

Verantwoordelijkheid

Resultaatgerichtheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Klantgerichtheid

Aanbod
Wij bieden een vaste baan in een stabiel bedrijf actief in de eventsector.

Wij zijn op zoek naar een boekhouder die graag "feeling" met de job wil en niet enkel en alleen de typische
boekhoudkungige taken tot zich wilt nemen. Iemand die meedenkt, grenzen verlegt en absoluut geen 9 to 5 mentaliteit
heeft.

Plaats tewerkstelling
SENTOWER PARK 
Leemkuilstraat 21 3660 OUDSBERGEN 
Toon op kaart ()

Vereiste studies

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring



Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

Engels (zeer goed)

Nederlands (zeer goed)

Contract

Vaste Job

Contract van onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 

Via e-mail: marijke@sentowerpark.com (mailto:marijke@sentowerpark.com)
Contact: Mevr. De Rossi Marijke
 

VDAB-vacaturenummer: 65618973

Online sinds: 2022-10-27

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

mailto:marijke@sentowerpark.com

