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

Dossier

verwerker
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
Je doet ter plaatse bij de klant of op
kantoor de verwerking van boekhoudkundige documenten gaande van de controle
op de instroom van klantgegevens (de aanen verkoopfacturen, het nazicht van de
betalingen, het opvragen van inlichtingen
en documenten die nodig zijn,…) tot de
opmaak van de BTW aangifte en de BTW
listings. Je doet kennis en praktijkervaring
op, bekwaamt jezelf op vlak van fiscaliteit
en groeit geleidelijk aan uit tot een
beheerder die dossiers volledig zelfstandig
afsluit en die advies geeft op vlak van
boekhouding tot totaaladvies.

deed nog geen of reeds een eerste werkervaring op. Je bent communicatief, sociaal
en een teamplayer met zin voor eigen
verantwoordelijkheid. Je bent analytisch
ingesteld, leergierig en wil jezelf continu
bijscholen. Je werk is je passie. Je hebt de
ambitie om te evolueren naar dossierbeheer en/of accountancy. Je woont bij
voorkeur in de regio.

Het aanbod
Een boeiende functie met uitdaging. Je
krijgt bijkomende opleidingen, begeleiding
en komt terecht in een dynamisch team.
Een aangename en goed georganiseerde
werkomgeving met oog voor evenwicht
tussen werk en privé. Een interessante
loopbaan en aantrekkelijk verloning.

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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