
                                                 

UNILIN produceert laminaatvloeren, samengestelde parketvloeren en luxe vinylvloeren onder de merken Quick-
Step en Pergo, naast panelen op houtbasis (spaanplaat, MDF), sierpanelen, daksystemen en isolatieplaten. 
UNILIN heeft 4.900 medewerkers en realiseert een omzet van 1,5 miljard euro. De 20 productie-eenheden liggen 
internationaal verspreid. 
 
Sinds 2005 maakt UNILIN deel uit van het Amerikaanse, beursgenoteerde Mohawk Industries, Inc. Mohawk is 
wereldwijd het grootste vloerbekledingsbedrijf met productie-eenheden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, 
Rusland en Azië. De groep is genoteerd op de beurs (NYSE), realiseert een omzet van $ 9 miljard en heeft 37.800 
medewerkers internationaal. 
 
Als werkgever onderscheidt UNILIN zich als een gedreven innovatief groeibedrijf, waar echte entrepreneurs op 
elk niveau de basis vormen voor succes. Investeringen in mensen en technologie kenmerken de UNILIN-
bedrijfscultuur. De headquarters zijn gevestigd in Wielsbeke bij Waregem, vlakbij de E17 en hierdoor vlot 
bereikbaar.  

Ter uitbreiding van ons Finance team zijn wij op zoek naar een: 
 

Group Tax Analyst 
 
FUNCTIE 
 
Je komt terecht in een internationaal, gedreven en dynamisch team, waarbij je alle voordelen van een grotere 
groep ervaart. Je wordt opgenomen in het tax team bestaande uit 3 personen waarbij fiscale ondersteuning 
wordt gegeven voor de volledige Unilin Group. 
  

• Je werkt mee aan het opmaken van verschillende fiscale provisies en aangiftes. 

• Je werkt mee bij de implementatie van de digitalisatie van de tax processen en software voor de hele 
Mohawk group. 

• Je biedt ondersteuning aan de financiële afdelingen bij fiscale controles. 

• Je werkt mee aan het up-to-date houden van de documentatie van de groep inzake 
verrekenprijzen (transfer pricing) en zorgt ervoor dat de verrekenprijzenpolitiek correct wordt 
toegepast. 

• Je denkt mee over het verfijnen van de procedures en systemen om de efficiëntie van de tax 
activiteiten te verbeteren. 

• Je volgt de fiscale actualiteit op en adviseert interne stakeholders over tax implicaties. 
 
  

PROFIEL 
 

• Je behaalde een diploma in een financiële of economische richting bij voorkeur met specialisatie in 
fiscaliteit. 

• Je beschikt over een eerste werkervaring (idealiter) in fiscaliteit. 

• Je bent een echte teamplayer en bent communicatief sterk. 

• Je bent leergierig, enthousiast en dynamisch. 

• Je bent analytisch sterk en hands-on ingesteld. 

• Je bent stressbestendig en kunt prioriteiten stellen. 

• Je houdt van werken met Microsoft applicaties, voornamelijk Excel. 

• Je bent ondernemend en flexibel ingesteld. 
 
 



Aanbod 
UNILIN is een sterk groeibedrijf, internationaal actief en financieel gezond dat gedragen wordt door een team 
van collega’s die professionaliteit en entrepreneurship hoog in het vaandel dragen. UNILIN biedt in ruil voor 
jouw expertise, creativiteit en dynamiek een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen, 
doorgroeimogelijkheden, uitdagingen in het buitenland en een ruim opleidingsaanbod. 
 

 


