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Voor de verdere groei van het kantoor te Wommelgem zoeken
wij een m/v Junior accountant

Junior

Accountant
Van Herck & Co bedrijfsrevisoren & accountants is
gespecialiseerd in financiële
audit, accountancy en
ondernemingsadvies. Ons
cliënteel is actief in de brede
waaier van economische
sectoren en in de social profit.
Wij maken tevens deel uit van
MGI, een internationaal
netwerk van accountants en
auditors.
Met aandacht voor het totale
ondernemingsgebeuren dragen
wij onze rol als dienstverlener
hoog in het vaandel.

Met een team van twaalf
klantgerichte en enthousiaste
medewerkers
Je taak
Je doet het medebeheer van dossiers,
gaande van de assistentie bij de afsluiting
van de boekhouding bij de klanten ter
plaatse of op kantoor tot het assisteren bij
het opstellen van de jaarrekening en de
fiscale aangiften. Geleidelijk aan geef je
ook advies op vlak van management,
organisatie, financiële administratie en
fiscale aangelegenheden eventueel in
overleg met specialisten in het vakgebied.

Je profiel
Je behaalde een Master TEW, Rechten,
Handelswetenschappen of een Bachelor
Bedrijfsmanagement richting accountancy/
fiscaliteit. Je bent starter of je hebt reeds
enige relevante ervaring opgedaan welke
zal worden geëvalueerd en in aanmerking

worden genomen. Je bent geboeid door de
ondernemerswereld, analytisch ingesteld
en leergierig. Je bent communicatief en
wordt graag aangesproken voor een multidesk dienstverlening. Je kan je goed inleven
in het familiale karakter van ondernemingen. Je handelt objectief, discreet en deskundig. Je bent loyaal en denkt mee met de
organisatie. Je bent drietalig N/F/E.

Het aanbod
Een boeiende taakinhoud die uitdaging
biedt en de mogelijkheid voorziet tot IAB
stage en doorgroeien tot accountant.
Je komt terecht in een dynamisch team dat
rekening houdt met persoonlijke voorkeur
en kwaliteiten binnen een aangename
werkomgeving. De verloning is aantrekkelijk en in overeenstemming met je inzet en
persoonlijke groei.

Spreekt de functie je aan?
Stuur ons je motivatiebrief en cv per e-mail
via monique@synergohr.be

www.vanherckbedrijfsrevisoren.be
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