
  

 

Senior Dossierbeheerder 
A-Z 

  
 

Door jouw sterke interesse en ervaring in personen- en/of vennootschapsbelasting, BTW en 

jaarrekeningen  ben je in staat om je eigen dossiers van A tot Z in handen te nemen. Je zorgt voor een 

nauwkeurige en stipte afwerking waarbij je kan rekenen op de ondersteuning van je collega’s. Ook het 

begeleiden van audits, startende ondernemingen en opvolgen sociaal statuut neem jij voor je rekening. 

Klantgericht als je bent, begeleid en ondersteun je onze klanten op een proactieve manier en denk je 

mee na over efficiënte administratieve, boekhoudkundige en fiscale bedrijfsprocessen.  

Wil je graag een iets breder takenpakket, dan kan je dit naar eigen interesse verder uitbreiden met het 

uitvoeren van fiscale controles, vennootschapsrecht en het opstellen van begrotingen. Je kan hierbij 

rekenen op de nodige opleiding en ondersteuning. Tot slot zijn wij volop bezig met het verder 

automatiseren van de bedrijfsprocessen. Heb jij een oog voor digitalisering? Dan denken we graag met 

je mee! 

 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

Je komt terecht in een klein team waar een open sfeer en communicatie centraal staan. Afhankelijk van 

je interesse, kan je jouw eigen koers mee vorm te geven. De dossiers behandelen we met veel zorg en 

precisie, kwaliteit staat boven kwantiteit. Onze accountants leggen in overleg de laatste hand aan elk 

dossier. Zo werk je dus altijd samen in team binnen een warme en professionele werkomgeving. 

Uiteraard wordt je inzet en verantwoordelijkheidszin beloond en hebben we oog voor je werk-

privébalans. Wij bieden een voltijdse of 4/5de betrekking met een aantrekkelijk loonpakket en 

extralegale voordelen zoals een firmawagen, maaltijdcheques, onkostenvergoeding, verzekering 

ambulante zorgen, … 

 

 

Interesse in deze uitdaging?  

Stuur jouw CV en motivatie naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Pieter Gaukema. Snelle reactie 

en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op 

014/61 57 87. 

 

Accountantsbureel Manacc, uit Geel is een familiaal accountancy kantoor met de 

tweede generatie aan het roer. Sinds 1989 doen uiteenlopende klanten uit 

verscheidene sectoren, gaande van kleinere zelfstandigen, Vzw’s, vrije beroepers 

tot succesvolle KMO-bedrijven, beroep op onze kwalitatieve dienstverlening. We 

bieden hen een volledige ontzorging van boekhouding, zowel op fiscaal, financieel 

en administratief gebied. Ons team bestaat uit twee accountants en 4 

medewerkers waardoor we een erg persoonlijk en direct contact hebben met onze 

opdrachtgevers. Ter uitbreiding hiervan kijken we uit naar een (m/v): 

mailto:solliciteren@goelen.be

