
 
 

Wie zijn wij 

Beirens & Wellens Accountants en Belastingconsulenten heeft als missie ondernemers 
(weg)wijs te maken in boekhoudkundig, fiscaal en financieel beheer, door hen helder en 
persoonlijk advies te verstrekken en proactief mee te denken in het voordeel van de 
onderneming. Wij zijn dé vertrouwenspersoon voor managers van bedrijven.  

We beschikken over een dynamisch kantoor met een vijftiental medewerkers en werken 
volledig digitaal. Dit voor zowel interne rapporteringen en dossierbeheer als in 
communicatie met cliënten voor de verwerking van hun boekhouding. Onze digitale 
werking is ook andere partners opgevallen waardoor wij genomineerd werden voor de 
Exact Cloud Award 2019. 
 

Waar 
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Accountant & Tax Advisor 
Functie 

 Als Adviseur sta je in voor de begeleiding en nazicht van de boekhouding bij onze 
verschillende cliënten. 

 Je stelt tussentijdse rapporteringen en jaarrekeningen op. 
 Je bent ook verantwoordelijk voor het vervullen van de fiscale verplichtingen. 
 Je bent een bron van kennis op vlak van fiscaal advies en belastingen. 

 

Profiel 

 Als Adviseur beschik je over een bachelor- of masterdiploma Accountancy-
Fiscaliteit, Handelswetenschappen of TEW. 

 Je hebt een aantal jaren relevante ervaring als accountant, boekhouder of 
consulent. 

 Klantvriendelijk, sociaalvaardig, proactief en stressbestendig zijn eigenschappen 
waarin jij jezelf kan terugvinden. 

 Je bent gedreven en wil je kennis steeds uitbreiden dankzij relevante opleidingen. 
 Je bent ambitieus en wil meegroeien in een dynamisch kantoor in volle uitbreiding. 

 

Aanbod 

 Je komt terecht in een fijne, persoonlijke en professionele werksfeer met collega’s 
die je bijstaan met raad en advies. 

 Je kan je non-stop ontwikkelen dankzij interne en externe opleidingen. 
 Op lange termijn laten we je zelfstandig accountantsdossiers beheren en verstrek je 

advies aan cliënteel. 
 Je krijgt de kans om een stage IAB te volgen. 
 Je geniet een aantrekkelijk salaris alsook een bedrijfswagen, groepsverzekering, 

hospitalisatie, gsm, vergoedingen en een bijkomend pakket met extralegale 
voordelen. 

 

Iets voor jou? 

Graag een bericht naar: luc.wellens@bwaccountants.be 


