SOLLICITEREN

Callens – Accounting Assistant AP

Op zoek naar een Accounting Assistant
Deze functie omvat o.a. het inboeken en verwerken van aankoopfacturen in
het ERP-systeem.
Daarnaast hou je contact met leveranciers aangaande betalingen en
facturatie.
Voor het AP gedeelte werk je actief mee aan de afsluit- en
rapporteringsmomenten.
In jouw functie rapporteer je rechtstreeks aan de Senior Accountant.

Wat wordt er van jou verwacht?
Je hebt een relevante, hogere opleiding (Accountancy-Fiscaliteit) gevolgd
met een grote kennis van of een uitgesproken interesse in algemene
boekhouding of je hebt ervaring in een gelijkaardige functie.
Discretie, betrouwbaarheid, kritische ingesteldheid, nauwkeurigheid en
flexibiliteit zijn kerneigenschappen in jouw persoonlijkheid.
Je kan de nodige assertiviteit aan de dag leggen wanneer je met collega's en
leveranciers communiceert.
MS Office heeft weinig geheimen voor jou.
Complexere BTW-situaties vormen voor jou een uitdaging.
Je staat open om verder met ons verder te bouwen aan onze digitale
structuur.
Kom je pas van de schoolbanken of heb je al een eerste ervaring op zak? Het
kan allebei!
Tot slot heb je een perfecte kennis Nederlands en een gezonde dosis durf
om Frans te spreken.

Wat bieden wij jou aan?
Je kunt aan de slag bij een waardegedreven familiebedrijf en marktleider
in de industriële warmte- en luchttechnieken.
Transparantie, authenticiteit, open communicatie en ondernemerschap zijn
kernwoorden in onze dagdagelijkse bedrijfsvoering. We laten jou dan ook
met plezier ‘jezelf zijn’.

In een wereld in verandering laten we onze mensen zichzelf ontwikkelen
door hen zowel intern als extern op te leiden en te begeleiden. Deze
trajecten moeten onze Calliërs toelaten hun verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid en techniciteit verder te verfijnen en te benutten.
In een vooruitstrevende, ergonomische werkomgeving en infrastructuur
kunnen onze medewerkers rekenen op motiverende en aantrekkelijke
arbeidsomstandigheden- en voorwaarden. De vaste verloning wordt
afhankelijk van profiel en ervaring aangevuld met een mix van competitieve,
extralegale voordelen.
Ruimte voor zelfontplooiing en autonomie in een bedrijf in volle transitie.
Ben je sportief en kom je graag met de fiets naar het werk? Dan kan je
beroep doen op onze fietsleasing.
Je werkt in een 40/38u – stelsel wat ervoor zorgt dat je naast je wettelijk
verlof op jaarbasis ook 12 compensatiedagen kan opnemen.
Een mix van ons pintje van de chef, fruit@work, verjaardagen, teambuildings
en tal van originele, sociale activiteiten kleuren onze jaarkalender.
https://www.callens.eu

