Ervaren accountant bij Accountantskantoor Desmet Hendrik te
Izegem
Ga je op zoek naar een accountancykantoor waar 'engagement' , 'flexibiliteit' en
'doorgroeimogelijkheden' dé centrale waarden zijn en volledig in lijn liggen met jouw visie?
Wil je ons hoogste doel, nl. dé vertrouwde boekhoudpartner worden voor onze klant, mee helpen
verwezenlijken?
Dan hebben we JOU nodig: een ambitieuze, toegewijde Accountant die geen enkele uitdaging uit de
weg gaat!



Wat mag je van je job bij Accountantskantoor Desmet Hendrik verwachten?

Je bent de eindverantwoordelijke voor de opvolging, het beheer en de optimalisatie van dossiers
voor jouw klantenportefeuille.
Je fungeert als eerste aanspreekpunt van de klant en staat hem bij betreffende allerhande
boekhoudkundige en fiscale vraagstukken in zijn onderneming. Door jouw persoonlijke
ondersteuning met professioneel advies bouw je met hen een lange termijn relatie op.
Dagdagelijks zal je instaan voor:







Aangiften BTW, vennootschaps- en personenbelasting
Opmaken tussentijdse balansen en eindejaar balansen
Maandelijks en/of kwartaal rapportering
Accurate controle van jaarrekeningen

Wat verwacht Accountantskantoor Desmet Hendrik van jou?

Je verrast ons met jouw analytisch inzicht en je oplossingsgericht denken.
Je hebt een uitgesproken passie voor boekhouding en fiscaliteit en je volgt de nieuwste evoluties
regelmatig op.
Je bent leergierig, ambitieus en kijkt er naar uit een succesvolle carrière uit te bouwen.
Je behaalde een master toegepaste economie of acc./fiscaliteit of een bachelor accountancyfiscaliteit.
Je bent communicatief sterk en denkt steeds klantgericht.



Wat heeft Accountantskantoor Desmet Hendrik jou te bieden?

Bij opstart word je wegwijs gemaakt in de werking van het kantoor, de gebruikte
boekhoudprogramma's, kennismaking met de verschillende dossiers,…
Heel snel zal je de vrijheid krijgen je werk zelfstandig te organiseren en in te plannen.
Je komt terecht in hecht team van collega's, waar men graag heeft dat er op een open en
constructieve manier gecommuniceerd wordt en waar iedereen klaar staat om elkaar te helpen bij
moeilijkere cases.
Afhankelijk van jouw ambities , interesses en eigen inbreng, zal je de kans krijgen meer
verantwoordelijkheid op te nemen alsook te groeien in jobinhoud.
Jouw loonpakket is marktconform incl. enkele extra-legale voordelen. Afhankelijk van jouw inzet en
vooruitgang kan je ook hier stappen voorwaarts zetten in de toekomst.
Je maakt deel uit van samenwerking 'Partners in Accountancy', wat als voordeel biedt dat je de
nodige ondersteuning kan genieten op elk expertise gebied zoals fiscaliteit, BTW, IT, Sociale
wetgeving,…



Hoe solliciteren?

Mail je persoonlijk cv naar nele@pia.be – we nemen gauw contact om verder af te spreken en
verwelkomen je graag.

