Are you the rock we're looking for?
Boekhouder A-Z
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
•

Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding van enkele bedrijven, zowel algemeen als analytisch. Tot jouw takenpakket
behoren ondermeer: de tussentijdse en de eindejaarsafsluitingen tot en met de jaar- en resultatenrekening, de BTWaangiften, de voorbereiding van het fiscaal dossier en andere wettelijke vereiste rapporteringen.

•

Je rapporteert tijdig en nauwgezet. Je zorgt voor een goede budgettering en het bewaken van de cashflow.

•

Je behandelt de crediteuren- en de debiteurenadministratie.

•

Je werkt met het boekhoudsoftwarepakket Oras voor het inboeken van aankoop- financiële- en diverse verrichtingen.

•

Met je frisse blik, ga je zelfstandig en samen met collega’s op zoek naar efficiënties.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Je hebt een bachelor Accountancy-Fiscaliteit behaald

•

Je hebt ervaring in een gelijkaardige functie

•

Kennis van fiscaliteit is een pluspunt

•

Je hebt een goede kennis van Excel

•

Je spreekt en schrijft perfect Nederlands, kennis van Frans en Engels is een pluspunt

WAT WIJ BIEDEN
•

20 vakantiedagen en 12 extra inhaalrustdagen om van te genieten!

•

Een mooi loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, en een

•

Personeelskorting in onze handelszaken!

•

Een lange loopbaan in een financieel gezond bedrijf met 140 miljoen omzet

WIE WIJ ZIJN
Onze klant staat gekend voor een veelheid van vakkennis: in aannemingen en bouwmaterialen, in ruwbouw en afwerking, in
bouwmaterieel en het storten van bouwafval, in transport en havenlogistiek. Met maar één doel: precies beantwoorden aan de
verwachtingen van hun klanten.
Een veilige, stabiele en aangename werkomgeving wordt gegarandeerd voor hun werknemers. Ze stimuleren hen als een goede
ondernemer op te treden gedurende hun werkzaamheden.
Deze onderneming is zowel handelaar als fabrikant. Zo vergelijken ze producten niet alleen vanuit commercieel oogpunt. Ze kunnen
ook hun technische kwaliteiten met grondige kennis van zaken beoordelen. Voor de afldeing Architectonisch beton is men op zoek
naar een project-ingenieur/tekenaar.
Een uniek materiaal.
Weinig bouwmaterialen zijn zo veelzijdig als beton. Vooral dan architectonisch beton: kant-en-klare elementen waarmee men
gebouwen verfraait en construeert.
Architectonisch beton biedt de architect unieke combinaties: enerzijds een grote creatieve vrijheid, anderzijds een uitzonderlijke
zekerheid op bouwtechnisch en kwalitatief vlak.
Oneindige variatie.
Architectonisch beton laat toe om speciale of 'complexe' vormen op maat te maken. Het biedt een ruime keuze aan kleuren,
granulaten en afwerkingen. Dit is dan ook hét materiaal om in te spelen op nieuwe trends en evoluties
De elementen in architectonisch beton worden gemaakt op maat van de klant.
Hun elementen zijn: kroonlijsten, prefab terrassen, gevelpanelen, sierstukken, dekstenen, …
Onder architectonisch beton verstaan ze beton dat speciaal is van kleur (beige, antraciet, wit, groen, …), van vorm (gebogen, vertand,
…) of van afwerking (glad, uitgewassen, …).

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

