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Boekhouder

Technisch ingenieur

Functie:
• Je boekt de aan- en verkoopfacturen.
• Je staat in voor de verwerking van bankafschriften en voor de analytische boekhouding.
• De voorbereiding van btw- en Intrastataangiftes is bij jou in deskundige handen.
• Verder bereid je de jaarafsluiting voor.

Je takenpakket:

 Je zal instaan voor de correcte opvolging van projecten.
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een bachelordiploma
 Door de grotere aanbestedingen moet je in staat zijn om grotere volume projecten te kunnen aansturen.
door ervaring.
• Aan stevige boekhoudkundige ervaring in een bedrijfsomgeving heb je geen gebrek.
• Je bent vertrouwd met het gebruik van boekhoudpakketten, bij voorkeur Exact Online.
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Dit mag je van ons verwachten:
Als Gutami Solar collega sta je nooit stil. En dat voelt goed. Je wordt immers voortdurend gestimuleerd
om je competenties ten volle te ontwikkelen. Je staat niet aan de zijlijn, maar werkt actief mee aan
steeds betere oplossingen in een respectvolle, open en enthousiaste werkomgeving. Zo deel je
dezelfde positieve ingesteldheid met al even gedreven collega’s. Gutami Solar gaat met jou een
partnership op lange termijn aan vanuit een vlakke structuur. Bovendien krijg je een salarispakket
afgestemd op je ervaring en inzet. Starten doe je met een tijdelijk contract met optie vast.

Ben jij de proactieve doener die wij zoeken?
Aarzel niet en solliciteer! Mail je cv naar Chantal Roba
Ben jij de proactieve doener die wij zoeken?
via croba@flexpoint.be. Bel 011 61 17 10 of 0473 66 06 71 voor meer informatie.
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