Gezocht: accountancy dossierbeheerder- boekhouder in ons boekhoudkantoor te Merksem
Wij zijn liberoo. Elke dag zetten onze specialisten in boekhouding, loon- en personeelsbeheer, administratie,
verzekeringen en juridisch advies zich in voor kleine ondernemingen. Wij geven ze rugdekking in die domeinen,
zodat zij kunnen scoren met de zaken die ze écht graag doen.
Minstens even belangrijk als jouw kunnen, is wie jij bent als persoon. Enthousiast, gedreven, een teamspeler,
gevoel voor verantwoordelijkheid, flexibiliteit mét oog voor een gezonde work-lifebalance ... Bij liberoo heerst
een open, familiale cultuur. Een groep gelijkgezinden die elke dag op elkaar rekenen om de balans in
evenwicht te krijgen en de problemen van onze klanten te tackelen.
Als accountancy dossierbeheerder:






Sta je in voor de volledige boekhoudkundige en eventuele fiscale afwerking van een portefeuille
klantendossier onder begeleiding van een adviseur.
Geef je eerstelijnsadvies voor klanten tot klantenbezoeken onder begeleiding.
Maak je deel uit van een team van boekhoudkundige medewerkers en -adviseurs om samen
(pro)actief steeds de beste oplossingen te verschaffen aan onze klanten.
Verwerk je samen met een team accountancy medewerkers en – adviseurs alle dossiers.

In ruil daarvoor krijg je van ons:






Een flexibele werkomgeving en de mogelijkheid tot thuiswerk in een digitale werkomgeving.
Een leuke sfeer op kantoor waar medewerkers gewaardeerd en erkend worden voor hun prestaties.
De ondersteuning en begeleiding die nodig is om door te groeien en eventueel vennoot van onze
organisatie te worden.
Een mooi loonpakket op maat waar een bedrijfswagen of bedrijfsfiets onderdeel van kunnen zijn.

Je bent leergiering en hebt zin voor initiatief en hebt minstens een bachelorsdiploma in accountancy/fiscaliteit .
Je hebt net een eerste tot enkele jaren relevante werkervaring als boekhouder opgebouwd in een boekhoudof accountantskantoor. Basiskennis van personen- en vennootschapsbelasting is een pluspunt.

Interesse?
Mail dan jouw cv naar jobs@liberoo.be
Over liberoo
Wij geloven dat kleine ondernemingen echt grootse dingen doen. Dat passie het altijd wint van berekening. En
dat vrijheid het meest kostbare goed is.
Daarom zorgen wij continu voor rugdekking in die zaken waar jij niet per se warm voor loopt. We bewaken
persoonlijk je balans, calculeren de risico’s en tackelen de papierwinkel van jouw bedrijf met uiterste precisie.
Zo krijg je als ondernemer meer tijd om te scoren met de zaken die je écht graag doet. Want dat doen wij zelf
ook graag.
Wij zijn liberoo.
En wij zijn allemaal
weg van cijfers.

