
 

 

Accountant - belastingconsulent 
dossierbeheerder 

Als snel groeiend accountants- en fiscaal adviesbureau met 11 

medewerkers staan wij reeds jaren ten dienste van industriële 

vennootschappen, vrije beroepen, Kmo’s en vzw’s.  

Om ons team uit te breiden in Erembodegem zoeken wij: 

Functieomschrijving 

• volledig zelfstandig beheer van de dossiers: inboeken, opmaken btw-aangifte, 

eindejaarsverwerkingen, opmaak jaarrekeningen, belastingaangiftes zowel 

vennootschapsdossiers als eenmanszaken als loontrekkende, etc. 

• opmaak uitgebreide tussentijdse rapporten en boordtabellen met nodige ratio 

analyse's 

• fiscale optimalisaties van elk dossier 

• rechtstreeks contact met cliënten  

• alles in samenspraak met de zaakvoerder. 

De taak bestaat uit het beheer van accountancydossiers in diverse sectoren, onder 

begeleiding van B&A ADVIES BVBA team. 

Profiel en ervaring 

Wil je werken in een dynamisch en gemotiveerd team? Hou je van een persoonlijke 

aanpak ten opzichte van cliënten? Staan discretie, nauwkeurigheid en flexibiliteit 

centraal in je woordenlijstje? Behaalde je een bachelordiploma Accountancy? En heb 

je een aantal jaar ervaring als dossierbeheerder? Dan hebben wij een geschikte job 

voor jou! 

Als dossierbeheerder sta je in voor het boekhoudkundig en fiscaal beheer van zowel 

vennootschapsdossiers als éénmanszaken. Hiervoor kan je uiteraard rekenen op de 

ondersteuning van ons team.  

Wat bieden wij  

Naast een competitief loonpakket, inclusief extralegale voordelen, bieden wij je een 

aangename en flexibele werkomgeving, alsook permanente opleiding.   

• Een dynamische werkomgeving. jong team van 11 collega's 

• Gevarieerd werkaanbod in een multidisciplinaire omgeving.  

• Interne opleidingen. 

• mogelijkheid tot stage als accountant belastingconsulent  

• Attractief salarispakket conform uw achtergrond en ervaring. 

• vlotte verbinding met openbaar vervoer als snelle verbinding met 
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hoofdwegen 

Contact 

Ben je snel beschikbaar en heb je interesse in een functie binnen een 

accountantskantoor dan is de bovenstaande functie misschien wel een mooie 

opportuniteit. 

 

Solliciteer met cv bij B&A ADVIES BVBA hogeweg 1 9320, t.a.v. DEVLOO WOUTER  

(mail: wouter@ba-advies.be). T: 0484 187434 – www.BOEKHOUDER.be of www.BA-

ADVIES.be 

 

Grt wouter devloo 
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