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Voor de verdere groei van het kantoor te Borsbeek zoeken wij
een m/v Dossierbeheerder

Dossier

beheerder
Fiduciaire Ten Hove is
gespecialiseerd in accountancy
en belastingsadvies voor kleine
en grote ondernemingen.
Met verregaande expertise en
digitalisering, bieden wij bij alle
groeistadia van de klant of
onderneming een persoonlijke
service en no-nonsense aanpak
aan op vlak van
boekhoudkundige en fiscale
formaliteiten.
Als dynamische en succesvolle
KMO leggen we de lat graag
hoog.

Met een jong en dynamisch
team van 20 enthousiaste en
gedreven medewerkers
Je taak
Als dossierbeheerder ben je de contactpersoon voor je klanten bij het afsluiten van
de boekhouding, de BTW-aangifte, de
jaarrekening, de belastingen,... zowel ter
plaatse als op kantoor. Vanuit je inzicht in
de klant en expertise interpreteer je de
cijfers en verleen je fiscaal- en totaaladvies
al of niet in overleg met specialisten. Op
vraag doe je de nodige analyses t.b.v.
investeringen, groei, subsidiemogelijkheden,... Daarnaast bekwaam je je via IAB
tot accountant zodat je ook beëdigd wordt
voor het doen van en/of toezicht houden op
de wettelijke opdrachten.

deed 3 à 5 jaar relevante ervaring op in een
boekhoudkantoor. Als persoon ben je
communicatief en commerciëel ingesteld.
Je kan de zaken helder overbrengen naar
zowel klanten als collega’s. Je bent een
teamplayer, zeer gedreven en hebt veel zin
voor eigen verantwoordelijkheid. Je bent
gepassioneerd, leergierig en streeft een
hoge kwaliteit na. Je wil jezelf vervolmaken
als accountant.

Het aanbod
Een boeiende functie met uitdaging en
mogelijkheid tot IAB stage en doorgroeien
tot accountant. Een dynamisch team. Een
aangename en goed georganiseerde
werkomgeving met oog voor evenwicht
tussen werk en privé. Een aantrekkelijke
verloning met interessante perspectieven.

Spreekt de functie je aan?

Je profiel
Je behaalde een bachelor bedrijfsmanagement (accountancy/fiscaliteit) en

Stuur ons je motivatiebrief en cv per e-mail
via monique@synergohr.be
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