
Let's talk about the job: 

Hoe ziet jouw toekomstige werkweek er uit als Assistant Advisor Accountancy & Tax bij VGD 

Wemmel? Wel, dat is moeilijk te zeggen! Elke dag zal er namelijk anders uitzien, afhankelijk van de 

periode van het jaar, de dossiers in je portefeuille, de wensen en vragen van je klant … Uiteraard ben 

je frequent bezig met accountancy & fiscale werkzaamheden. 

Concreet ga je aan de slag met een gevarieerd takenpakket. Denk aan: 

• BTW-verplichtingen 

• het voorbereiden van eindejaarsafsluitingen 

• de aangiften van zowel personen- als vennootschapsbelasting 

• het opmaken van jaarrekeningen 

• verwerken van boekhoudkundige stukken 

Hierbij werk je in een moderne, digitale omgeving en word je omringd door toffe collega's die jou 

door en door steunen. En heb je nood aan een energy boost? Een vers stuk fruit ligt al voor je klaar! 

Let's talk about you: 

Ben jij: 

• Een teamplayer in hart en nieren die zich wil verdiepen in de wereld van de Belgische 

ondernemer? 

• In het bezit van een bachelor- of masterdiploma in een economische richting (Accountancy-

Fiscaliteit, TEW, Handelswetenschappen, …)? 

• Niet aan je proefstuk toe met een eerste stage- of werkervaring binnen de boeiende 

fiduciaire sector? 

• Een doener mét gezond verstand en een open mind? 

• Sociaal, vlot in de omgang met de ambitie om een echte adviseur te worden? 

• Bij de pinken, inventief en 100 % betrouwbaar op alle vlakken? 

• Open in het delen van kennis en toegewijd om klanten en VGD met jouw ideeën te 

inspireren? 

Let's talk about the benefits: 

Werken bij VGD betekent naast een uitdagende en boeiende job in onze Big Family, ook genieten van 

tal van voordelen: 

• Ondersteuning in je ITAA- of IBR-traject 

• Persoonlijk opleidingsbudget van 3000 euro 

• Flexibele uren en thuiswerken 

• Betaalde overuren aan 150% 

• Een goede work life balance en focus op je welzijn 



• … 

Benieuwd naar de benefits die VGD jou nog meer te bieden heeft? Ontdek het hier in ons VGD 

Benefits filmpje! 

Let's talk about joining: 

Aangetrokken tot dit mooie familieplaatje en goesting om mee aan onze tafel te schuiven? 

Solliciteer nu, overtuig ons van jouw kwaliteiten en join the big family! 

 

https://www.werkenbijvgd.be/nl/we-are-vgd/benefits
https://www.werkenbijvgd.be/nl/we-are-vgd/benefits

