Are you the rock we're looking for?
Boekhoudkundig & administratief medewerker
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 mede verantwoordelijk voor de afhandeling van allerhande boekhoudkundige taken.

•

Je controleert en je boekt aankoopfacturen in en staat in voor administratieve taken.

•

Je biedt ondersteuning voor de loonverwerking.

•

Andere taken komen nog erbij in functie van jouw interesses & kennis.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Bij voorkeur heb jij minstens een eerste werkervaring. Schoolverlaters komen ook in
aanmerking.

•

Je bent nauwkeurig, discreet en punctueel.

•

Je kan zelfstandig werken, maar bent ook zeer collegiaal.

•

Je houdt van een hechte groepssfeer en draagt hier graag jouw steentje bij.

•

Kennis van Frans en Engels is een meerwaarde, geen vereiste.

•

Ervaring met rapporteringstools (Power BI, Bright Analytics, …) en ERP-pakket kan een
pluspunt zijn.

•

Je vindt een goede service belangrijk en bent behulpzaam.

•

Je bent op zoek naar een lange termijn partnership met een bedrijf.

WAT WIJ BIEDEN
•

Je start onmiddellijk met een vast contract.

•

Je werkt in een fulltime, 4/5 of parttime tewerkstelling. Het uurrooster is
bespreekbaar.

•

Je komt terecht in een kleine, stabiele KMO met werkzekerheid.

•

Het bedrijf biedt voldoende diversiteit aan taken.

•

Je fungeert in een hecht team van aangename collega’s.

•

Jouw inzet en inbreng worden hier zeer gewaardeerd.

•

Flexibiliteit en thuiswerk (1 à 2 dag/week) zijn mogelijk.

•

Je krijgt een marktconforme verloning, aangevuld met interessante extralegale
voordelen, namelijk een groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van €7, een
winstpremie (na 1 jaar).

•

Op regelmatige basis wordt een personeelsfeest georganiseerd om de medewerkers in de
kijker te zetten.

WIE WIJ ZIJN
Deze bedrijvengroep met familiaal karakter, actief in de transport-, ontginnings-,
grondverzet- en grondreinigingsbranche, investeert jaarlijks in zijn personeel, rollend materieel
en bedrijfsprocessen.
Een perfect onderhouden wagen- en machinepark, competent personeel en een uitstekende
service zijn hun grootste troeven.

Lange termijn samenwerking, werkzekerheid

&

stabiliteit…

dat krijg je

geen verloop

in deze familiale KMO.

Omwille van hun continue groei en recente digitalisatie, hebben ze een bijkomende kracht nodig
voor de boekhouding.
Zin om samen met deze geweldig team samen te werken? Lees zeker verder!

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Stasegemsesteenweg 72
8500 Kortrijk

