
RigorgeousA C C O U N T A N T

G E Z O C H T

Wij zoeken een écht boekhoudtalent. Enthousiast, ondernemend, maar vooral iemand die het groter geheel
van ons bedrijf begrijpt. 

“Make-up is
art. Beauty 
is spirit.”

Je bent verantwoordelijk voor de analytische boekhouding van A
tot Z van verschillende ondernemingen binnen de groep.
Je zorgt voor de verwerking van de dagelijkse boekingen m.b.t.
crediteuren, debiteuren, lonen, betalingen, ed.
Je beheert de debiteuren- en crediteuren administratie.
Je maakt de BTW-aangiftes en diverse enquêtes op en zorgt
voor een tijdige indiening.
Je controleert de boekhoudkundige transacties.
Je zorgt voor een accurate en tijdige periodieke afsluiting.
Je bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van
diverse periodieke- en jaareinde verrichtingen. Je staat in voor
de balansreconciliaties.
Je ondersteunt de Business Analyst bij de financiële rapportering
van de verschillende groepsvennootschappen.
Je neemt initiatief en werkt actief mee aan verbeteringen van de
processen en andere optimalisaties binnen de financiële afdeling.
Je helpt de externe boekhouder bij de statutaire, fiscale en
wettelijke rapporteringen en bent het eerste aanspreekpunt bij
fiscale controles.
Je begeleidt je finance collega's waar nodig.
Je wordt betrokken bij projecten op vlak van digitalisatie en
interne controle en bouwt mee aan een finance afdeling 2.0.

Je beschikt over een Bachelor of Master diploma in een
economische of boekhoudkundige richting, of bent gelijkwaardig
door ervaring.
Je hebt minstens 5 jaar ervaring in accounting of audit
opgedaan.
Je hebt voldoende kennis van BTW- en
vennootschapswetgeving.
Je hebt ervaring met een ERP-systeem.
Je bent analytisch en werkt zeer accuraat als het op cijfers
aankomt.
Je werkt oplossingsgericht en bent leergierig.
Je hebt een sterke hands-on mentaliteit en staat open voor
verandering.
Je draagt respect, samenwerking en teamspirit hoog in het
vaandel.
Je werkt vlot in teamverband, maar je bent ook in staat om
zelfstandig te werken.  Je bent flexibel ingesteld en weet van
aanpakken.
Je bent discreet en betrouwbaar.

Jobinhoud

Profiel

Wij zoeken...

Accountant 
( Hasselt )

We hebben nog een plaatsje in ons leuk Finance
team.
Top met cijfers? Een krak in boekhouding? 
Wals jij door een jaarrekening? Zie jij het groter
geheel en denk je mee met het bedrijf? 
Dan ben jij onze financematch.

We zijn op zoek naar een boekhoudspecialist
om ons het leven mee makkelijker te maken.

Haal alles uit de kast en stuur je motivatie 
+ geupdate CV mét foto of video naar 
emma@rigorgeous.com


