WE ARE HIRING!
Functie ACCOUNTANT
Locatie Gent of Hoogstraten
VERANTWOORDELIJKHEDEN
•

Je beheert als accountant/dossierbeheerder één (of meerdere) dochterfirma(s) volledig van A tot Z. Jij bent hierbij het
vaste aanspreekpunt en de eindverantwoordelijke en dit met de A van ‘alles’ en de Z van ‘zelfstandig’. Je bent hierbij
de BU finance partner.

•

Je wordt actief betrokken bij de implementatie van het ERP-pakket (MS NAV 2015) en de integratie van de nieuwe
business-activiteiten binnen onze groep.

•

Je bent een onmisbare schakel in de periodieke afsluitingen zowel op company als group level.

•

De groep groeit nog steeds. We verwachten van jou hetzelfde.

PROFESSIONEEL PROFIEL & ACHTERGROND
•

Je behaalde minstens een bachelordiploma in een boekhoudkundige richting (of bent gelijkwaardig door de nodige
ervaring).

•

Je kan terugvallen op een zinvolle ervaring op een finance afdeling, hetzij bij industrieel bedrijf hetzij bij een accountancy
kantoor.

•

Je hebt ervaring met een ERP-pakket en de logica waarmee een dergelijk pakket is opgebouwd zodat je de verschillende
deelgebieden van finance met elkaar kan linken.

•

Je kan vlot werken met MS Office (Word, Excel, Outlook,…)

•

Je bent communicatief en werkt graag in teams.

•

Je weet dat finance niet stopt bij de boekhouding en bent gepassioneerd door alles wat nog volgt.

•

Je kan jezelf uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.

PERSOONLIJKE KENMERKEN
•

Je omarmt onze corporate values en werkt steeds met respect voor iedereen in onze zeer dynamische en internationale
omgeving.

•

Je bent gedreven en wenst mee te ondernemen. Hands-on als onderdeel van je DNA, niet als modewoord.

•

Je houdt van de combinatie meedenken en actief uitvoeren. Je gaat zowel strategisch als operationeel aan de slag.

•

Je bent accuraat, stressbestendig en kan gestructureerd werken.

•

Je ziet kansen en opportuniteiten waar anderen problemen zien.

•

Je droomt ervan om een belangrijke rol te spelen in een groeiende internationale omgeving die volop in beweging is en
waarin jij volop kansen krijgt om mee te groeien. Je beseft dat groeien kan gepaard gaan met groeipijnen.

•

Je voelt je goed in een professioneel team en weet teamwork te waarderen.

•

Je houdt van een vlakke hiërarchie met korte beslissingslijnen en veel ondernemerschap en ruimte voor persoonlijke
groei.

•

Je komt graag uit je comfort zone, leert graag nieuwe dingen en stimuleert je interne groei. Nieuwe dingen triggeren je.

•

Je bent niet bang van verantwoordelijkheid. Empowerment, accountability & ownership zijn voor jou geen holle woorden.

•

Je kan veranderingstrajecten helpen sturen en waarmaken. Je wilt geen nummer zijn, maar een bepalende factor in
een sterk team.

•

Je bent geen boekhouder, je bent een finance professional.

•

Je droomt ervan om een gewaardeerde pion te worden in het dream team van de CFO.

AANBOD
We bieden jou een uitgebreide en zeer afwisselende functie in een dynamische omgeving waardoor je op korte termijn de
volledige organisatie leert kennen. Jouw verantwoordelijkheden op groepsniveau worden gecombineerd met het volledig
zelfstandig beheer van één van onze dochterbedrijven. Deze unieke combinatie laat je toe om jezelf verder uit te dagen en
te ontplooien binnen onze groep. Je maakt deel uit van een dynamisch, jong en zeer gedreven finance team en rapporteert
rechtstreeks aan de CFO, die jou zal bijstaan als mentor & coach.
Je combineert de voordelen van een KMO (korte lijnen, snelle beslissingen, hands on) met de troeven van een grote en sterke
groep. Je werkt in het bruisende Gent. Met jouw kennis en enthousiasme zal je heel snel uitgroeien tot een gewaardeerde
collega binnen de volledige organisatie en zet je finance mee op de kaart. Jouw inspanningen worden gewaardeerd aan de
hand van een marktconform verloningspakket. Je krijgt een unieke kans om vanuit jouw rol een blijvende stempel te drukken
op de organisatie.

INTERESSE? 									
WWW.ERIBEL.BE
Laat dat dan snel weten via personeelsdienst@meyvaert.be!
WWW.MEYVAERTFIRE.COM

