Hallo,
Ik ben Charis en ik werk als ingehuurde Recruiter voor leuke werkgevers. Vanuit CLBR Consulting ondersteun ik fijne
bedrijven in hun zoektocht naar DE juiste collega. Concreet wil dit zeggen dat ik altijd werk voor bedrijven die
nieuwe aanwinsten meteen vast in dienst nemen. Leuk toch!
In deze post ben ik op zoek naar een Boekhoudkundig medewerker voor een gezellig klein Accountantskantoor
regio Edegem-Hove-Mortsel. Wat maakt dit bedrijf een leuke werkgever hoor ik je denken. Wel... lees gerust even
onderstaande punten. Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag!

Ben jij die BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER met een passie voor ondernemers?
Op zoek naar een leuke werkgever die work life balance belangrijk vindt? Heb je zin in een job met autonomie
waarin je een luisterend oor bent voor de klanten? Dit allemaal in een kantoor dat ervoor zorgt dat
ondernemers zich kunnen focussen op hun core business! Dan moet je bij ons zijn! Als boekhoudkundig
medewerker sta je in voor de volgende zaken:
•

Het geeft je energie om een opstart op maat samen te stellen zodat deze klant zo vlot en efficiënt
mogelijk start in de boekhoudkundige flow van jouw kantoor.
Je hebt fiscale voelsprieten waardoor je zoekt naar de beste antwoorden voor elke vraag. Dit zet je, met
jouw collega’s, om naar een praktische oplossing voor jouw klant.
Je staat in voor het digitaal inboeken van facturen en BTW aangiftes.
Opstellen en nakijken van jaarrekeningen om te waken over je klant is vanzelfsprekend.
Als partner van jouw klant sta je voornamelijk in voor een correcte boekhouding en kijk je proactief voor
financiële optimalisaties.
Als liefhebber van cijfers vind je sociaal contact met je klanten belangrijk en ga liever voor een rol als
partner bij je klant dan als leverancier.
Een goed en gezond klantencontact is voor jou een must in een nieuwe uitdaging.

•
•
•
•
•
•

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over boekhoudkundige kennis of hebt een financiële achtergrond.
Administratieve skills en nauwkeurigheid zit in je DNA.
Je bent graag met veel verschillende zaken bezig en hebt een commerciële flair.
Mensen helpen is voor jou belangrijk en staat in jouw top 3 van must haves in een uitdaging.
Je hebt geen schrik om je handen uit de mouwen te steken daar de meeste klanten op papier werken.
Je gaat steeds op zoek naar optimalisaties in de werking en houdt van een uitdagend takenpakket.
Microsoft office hebben voor jou geen geheimen.

Wat maakt dit bedrijf zo fijn?
•
•
•
•
•
•
•

Deze leuke werkgever bied je een afwisselende functie van onbepaalde duur in een b(l)oeiende
sector.
Wat verloning betreft kijk je naar een bespreekbaar loon met een onkostenvergoeding.
Zowel een 4/5 als een voltijdse tewerkstelling is mogelijk!
Door glijtijden heb je de mogelijkheid te werken tussen 8u en 16u30.
Je komt terecht in een groeiende organisatie waar je, in een gezonde omgeving, mee kan bouwen aan
verschillende structuren.
Niet onbelangrijk is het gratis en makkelijk parkeren dat bij deze fantastische functie komt kijken.
Je werkt rechtstreeks met de zaakvoerder waardoor er geen hiërarchie is in dit kantoor.

Heb je interesse voor deze fijne functie? Stuur je CV dan naar info@clbrconsulting.com of stuur me een
whatsappje.
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