
 

 

Van Looy Accountants, met vestigingen in Ekeren en Turnhout, heeft de ambitie om een duurzame en 

people driven organisatie te zijn. Met meer dan 35 gedreven collega’s en een doortastende 

organisatiestructuur bieden we Kempische klanten een a-z ondersteuning bij hun dagelijkse en 

strategische bedrijfsactiviteiten. Onze basis is weliswaar de meerwaarde die we voor onze 

medewerkers willen betekenen. Elke collega kan dan ook rekenen op een loopbaanplan op zijn of haar 

maat en tempo. Flexibele uren, grondige begeleiding, (interne) opleidingen, moderne werkomgeving, 

… zijn maar enkele van onze troeven. 

Interesse? Neem zeker een kijk op: www.vanlooyf.be 

 

Net zoals ons een passie voor accountancy en fiscaliteit?  

Voor onze vestiging in Turnhout verwelkomen we graag een enthousiaste (m/v): 

Dossierbeheerder Accountancy 
 

Binnen onze organisatie start je als dossierbeheerder waarbij je alle in en outs van onze aanpak leert 

kennen. Tijdens je inwerkperiode kan je rekenen op een doorgedreven begeleiding, afgestemd op je 

ervaring en noden. Zo neem je in tandem met onze dossierverantwoordelijken de voorbereiding van 

dossiers in handen: 

- Inboeken van alle boekhoudstukken 

- Opmaken van btw-aangiften 

- Opstellen van de jaarbundel en de jaarrekeningen 

- Opmaken van aangifte vennootschapsbelasting 

- Voorbereiden van tussentijdse cijfers 

- … 

 

Je komt alvast terecht… 

… in een complementair team waarin je diverse sectoren leert kennen en ervaring opdoet in 

uiteenlopende materies. Enthousiastelingen vinden bij ons dan ook altijd hun ding terug. Uitdagingen 

en mogelijkheden tot groei en dit in een mooie work-life setting is waar we voor staan. Afhankelijk van 

je interesses en ambitie kijken we graag mee hoe je bij Van Looy Accountants je loopbaan verder vorm 

kan geven. In lijn met ons gestructureerd personeelsbeleid voorzien we een mooi salarispakket, 

inclusief extralegale voordelen en firmawagen.  

 

Beschik je over een relevant hoger diploma en/of werkervaring? 

Laat van je horen via solliciteren@goelen.be of neem contact op met Elise Dillen via 014/61 57 87. 

We garanderen de nodige discretie. 

http://www.vanlooyf.be/
mailto:solliciteren@goelen.be

