
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Accountant 

Omschrijving 

Onze partner hun missie is om klanten te helpen complexe financiële ecosystemen te structureren 
door handige, slimme, digitale oplossingen te leveren. 
Over de hele wereld digitaliseren bedrijven hun financiële waardeketen: van contract tot order, tot 
factuur, betaling en financiering. Om deze evolutie te laten slagen, moet er een vertrouwd netwerk 
zijn dat dit diverse ecosysteem met elkaar verbindt. 
 
We zijn op zoek naar een senior boekhouder die hun boekhoudteam in België kan versterken, 
verantwoordelijk is voor de dagelijkse boekhouding en maandelijkse + eindejaarsafsluiting van al 
de Belgische entiteiten van de Group. Mogelijk bent u verantwoordelijk voor meerdere entiteiten en 
rapporteert u aan de Accounting Manager, België. 

Verantwoordelijkheden 

Operationele taken 
 
• Dagelijkse boekhoudkundige taken uitvoeren of delegeren aan junior accountants onder uw 
toezicht 
• Controle van codering op facturen naar de juiste rekeningen, kostenplaats, productlijn, btw-codes, 
... 
• BTW, MOSS, ... voorbereiden aangiften 
• Het verzamelen, analyseren en samenvatten van rekeninginformatie  
• Het uitvoeren van een maandeinde-, kwartaal- en eindejaarsproces  
• Opstellen van balans en winst-en-verliesrekening 
• Opstellen van de jaarrekening in België + publicatie 
• Opstellen van alle nodige lokale belastingaangiften 
• Audit financiële transacties en document accounting control procedures 
• Bijhouden van financieel beleid, regelgeving en wetgeving 
• U bent Netsuite key user 
 
Organisatorische taken 
 
• Boekhoudprincipes en andere kwaliteitsnormen volgen  
• Deadlines respecteren  
• Werkprocedures, richtlijnen en instructies toepassen bij het uitvoeren van de taken en taken  
• Junior accountants trainen, begeleiden en coachen om kennisdeling te garanderen  
• Taken en verantwoordelijkheden van collega's overnemen tijdens vakanties of andere vertrekken 

Profiel 

• Een gevorderde graad in Accounting  
• Aantoonbare werkervaring in een accountantskantoor of ander relevant vakgebied als accountant 
voor meer dan 3 jaar  
• Zeer goede kennis van accounting (BEGAAP) en corporate finance principes en procedures 
• Goede kennis van de lokale fiscale wetgeving 
• Expert in excel 
• Strikte aandacht voor detail en vertrouwelijkheid 
• Vloeiend In het Nederlands en Engels, Frans is een troef  
• IFRS kennis is een troef en bovendien ... 
• Een passie hebben voor boekhouding en cijfers 
 
  

Recruitment 



 
• Goed zijn in heldere, beknopte, coherente communicatie  
• Een sterke teamspeler zijn,dit is een must  
• Een kritische denker zijn met het vermogen om informatie te zoeken, classificeren, interpreteren, 
samenvatten en presenteren  
• De taken autonoom kunnen plannen, prioriteren en uitvoeren  
• U bent bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor uitgevoerd werk, met weinig toezicht  
• Bent proactief, neemt eigenaarschap, richt u meer op probleemoplossing dan op     
probleemoplossing en past je aan veranderende omgeving en prioriteiten aan 

Aanbod 

Ze bieden een marktconform salarispakket en bedrijfswagen in lijn met uw ervaring en kwalificaties. 
Extra voordelen zijn flexibele uren, extracontractuele vakantie en thuiswerken. 
Uitdagingen: we transformeren de wereld van zakelijke communicatie en 
transacties. U ontwikkelt uw technische vaardigheden maar ook uw kennis over bedrijfsprocessen. 
Verantwoordelijkheid: het verschil maken in besluitvorming betekent dat je verantwoordelijkheid 
neemt, niet alleen taken. 
Gemeenschappelijk doel: u groeit door nieuwe vaardigheden te leren en we profiteren van uw 
kennis. We werken allemaal samen aan één doel. 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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