BOEKHOUDER A-Y
(FINVISION, HASSELT)
WIJ ZIJN
FINVISION is een ervaren en vernieuwende speler op de markt van de financiële
dienstverlening voor KMO’s en multinationals.
FINVISION geeft het antwoord op een steeds grotere behoefte die bedrijfsleiders van KMO’s
ervaren. De behoefte aan een professioneel financieel beleid om hun bedrijf beter en meer
onderbouwd strategisch te kunnen sturen.
Door de bundeling van financiële expertise, gericht op de interne financiële organisatie,
kan FINVISION én kwalitatief hoogstaande concepten én de uitvoering én het engagement
leveren.
Meer info vind je op www.finvision.be.
In het kader van dit groeiverhaal zijn we op zoek naar een boekhouder A-Y voor het kantoor
te Hasselt.

JIJ BENT
Als boekhouder A-Y werk je hoofdzakelijk bij jouw klanten in de regio Limburg en ben je
voor jouw klanten verantwoordelijk voor de dagdagelijkse operationele boekhouding. Je
behartigt jouw dossiers met de nodige betrokkenheid.
Jouw takenpakket bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeken van aankoopfacturen
Boeken van verkoopfacturen - boeken van banken / kas
Boeken van de lonen
BTW-aangiftes en listings
Diverse verplichte aangiftes (instrastat, Prodcom, ...)
Voorbereiding betalingen
Voorbereiding tussentijdse afsluitingen
Voorbereiding jaarafsluitingen

JIJ MAG
•
•
•
•
•

Je beschikt bij voorkeur over een bachelor- of masterdiploma in een
financieel/economische richting
Je kan terugvallen op 5 à 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie in een
bedrijf
Je beschikt over een goede kennis van het MS Office pakket
Je bent een oplossingsgericht en nauwkeurig persoon
Je bent ondernemend en klantgericht ingesteld
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JIJ VERLANGT NAAR
Finvision biedt je een flexibele en dynamische werkomgeving alsook de professionaliteit en
klantgerichtheid die van financiële consultancy wordt verwacht. Je stapt in een
afwisselende job en werkt hierbij nauw samen met zowel de collega's op locatie als met je
eigen Finvision-collega’s in Hasselt.
Het betreft een vaste job en een loonpakket op maat van jouw ervaring. Verder biedt deze
job bij Finvision een 40-urenweek met 12 ADV dagen, glijdende werkuren, diverse
opleidingsmogelijkheden, bedrijfswagen en extralegale voordelen.
Wij gaan hier graag dieper op in tijdens een persoonlijk gesprek.

KLINK GOED
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Maria Van Damme op maria.vandamme@finvision.be
of contacteer ons op 011 42 81 34.
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