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Boekhouder

Projectleider

Functie:
• Je boekt de aan- en verkoopfacturen.
• Je staat in voor de verwerking van bankafschriften en voor de analytische boekhouding.
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en in technologie? Jij zal de projecten volledig opvolgen nadat ze zijn

binnengehaald.

Profiel:
•Je takenpakket:
Je beschikt over een bachelordiploma in accountancy-fiscaliteit of bent gelijkwaardig
 Je zorgt voor technische opvolging van de projecten.
door ervaring.
 Je helpt mee toezicht houden op de planning en bevoorrading van de materialen.
• Aan stevige boekhoudkundige ervaring in een bedrijfsomgeving heb je geen gebrek.
 Je volgt uitvoeringsplannen nauwkeurig op.
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• Je gaat steeds stipt, discreet en nauwkeurig te werk met de nodige flexibiliteit en
betrokkenheid.
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 Je werkt nauwkeurig, hebt een goed technisch inzicht en oog voor kwaliteit.
 Alle afspraken en administratie volg je nauwgezet op.
Dit mag je van ons verwachten:
 Je motivatie is belangrijker dan jarenlange ervaring, ben jij gemotiveerd en heb
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