Boekhouder/fiscalist
In een kantoor waar jouw persoonlijke intelligentie ondersteund wordt
door artificiële intelligentie
Hopelijk hebben we jouw aandacht te pakken? Lees zeker verder!
AUDAX Accounting BV is een dynamisch boekhoudkantoor gevestigd in Vinderhoute (nabij Gent). We
zetten maximaal in op digitalisering om het klassieke inboekwerk te verlichten en dus een hogere
toegevoegde waarde te realiseren. Je komt terecht in een flexibele en horizontale structuur,
waardoor je snel en frequent kan overleggen met zowel de andere collega’s als de zaakvoerster.
Het digitale aspect van AUDAX Accounting vertaalt zich in de mogelijkheid om te werken van waar je
wil. Ben je een digitale nomade of een huismus: in beide gevallen vind je een plek in ons kantoor.
Desgewenst kan je natuurlijk vanuit het kantoor werken. Jij bepaalt het. We willen jou de combinatie
werk/gezin makkelijk maken. Daarnaast vinden we jouw persoonlijke ontwikkeling en welbevinden
erg belangrijk. Dit vertaalt zich in gedegen opleiding, coaching en in onze teamspirit. Bij ons ben je
geen ‘nummer’.
Jouw verantwoordelijkheden
Afhankelijk van je ervaring ben je verantwoordelijk voor opvolging van je dossiers van A tot Y/Z:
•
inboeken en opvolgen van aankoop- en verkoopfacturen;
•
inboeken van bank transacties;
•
rapportering;
•
ondersteuning bij de BTW aangiftes en jaar afsluitingen.
Jouw profiel
De vereiste kwalificaties voor deze functie zijn:
•
je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelor Accountancy-Fiscaliteit/master finance
of een graduaat boekhouden;
•
Relevante werkervaring is een plus;
•
4/5de of fulltime beschikbaarheid;
•
je kan vlot overweg met de courante Office 365 toepassingen, in heb bijzonder met
Excel;
•
ervaring met Yuki, Octopus, Silverfin, Teamleader en/of Fid-manager is een
meerwaarde;
•
je hebt een sterke kennis van het Engels en Nederlands;
•
je bent betrouwbaar, nauwgezet, communicatief en eerlijk;
•
je bent leergierig en gemotiveerd;
•
je kan zowel zelfstandig werken als in team.
Ons aanbod
We bieden jou een contract van onbepaalde duur in een dynamische en leerrijke omgeving. Naast
waardering voor je prestaties, kan je rekenen op:
•
Een aantrekkelijk salarispakket;
•
Maaltijdcheques;
•
Hospitalisatie- en groepsverzekering;
•
Opleiding in de modernste boekhoudtools;
•
Bijscholing in de fiscale actualiteit;
•
Glijdende werkuren en -plaats;

Word jij onze nieuwe collega? Contacteer ons op katty@audaxaccounting.be of 0476/65.86.32. We
kijken uit naar jouw motivatiebrief en cv!

