
BOEKHOUDER M/V

Group Vlaemynck is een onderneming in beweging. Met intussen 42 medewerkers en 6 kantoren zijn we in elk vast-
goedaspect aanwezig, gedreven en goed. Van de Westkust via de Westhoek en Waregem tot in Tielt en omgeving 
beschikken we over sterke pijlers en zijn we zichtbaar aanwezig.  In het Vlaemynck Business Center te Tielt, ligt het 
administratief hart van de groep. Voor de financiële dienst, zijn we momenteel op zoek naar een junior of ervaren 
boekhouder.
Het belangrijkste daarbij is ambitie, motivatie en langetermijnperspectief. Daarom zijn wij op zoek naar een dyna-
mische persoonlijkheid met veel pit en zin voor uitdagingen. Iemand die leergierig en nauwkeurigheid hoog in het 
vaandel draagt.
Dat kan iemand zijn met veel ervaring, maar ook een recente schoolverlater met een eerste werkervaring, die het 
vak genegen is.

FUNCTIEOMSCHRIJVING:

• Digitale verwerking boekhoudkundige documenten + analytische verwerking + opstellen goedkeuringsflows;
• opmaak verkoopfacturen;
• payment run;
• opmaak en indiening BTW-aangiften en andere BTW-gerelateerde documenten;
• debiteurenbeheer;
• update investeringslijsten;
• voorbereiding jaarafsluiting.
 
Sluiten bovenstaande zaken aan bij de job waar jij op zoek naar bent? Lees dan vliegensvlug verder.

UW PROFIEL

• Je genoot een boekhoudkundige opleiding ;  (bachelor opleiding) 
• Je hebt ervaring bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie;
• Je werkt nauwkeuring en stipt ;
• Je kan zich vlot inwerken in een boekhoudprogramma ;
• Je hebt voldoende boekhoudkundig inzicht ;
• Je kan zelfstandig werken en deadlines respecteren ;
• Je bent een gedreven teamplayer en toont zin voor initiatief ;
• Je bent discreet.

ONS AANBOD

• Een veelzijdige functie binnen een dynamisch bedrijf die nog steeds volop aan het groeien is.
• Ruimte voor initiatief en zelfstandigheid.
• Stilstaan is achteruitgaan, wordt weleens gezegd. Daarom dat wij een job aanbieden waar je jezelf kan ontwik-

kelen en daardoor meer verantwoordelijkheden kan krijgen.
• Leuk en enthousiast team.
• Mooie verloning in overeenstemming met je ervaring en kunnen.

SOLLICITEREN?
Wenst u te solliciteren of wenst u meer info? isabelle@vlaemynck.be of bel 051 79 40 40

mailto:isabelle%40vlaemynck.be?subject=sollicitatie%20Vlaemynck

