
 
 
Groep Peeters-Govers uit Gierle, groeide doorheen de jaren uit tot een familiale en solide organisatie 
met meerdere bedrijven actief in retail en B2B FMCG. Zo levert o.a. onze groothandel Délidis verse 
groenten, fruit en vleeswaren aan horeca en catering. Met onze supermarkten staan we bekend als 
de grootste familiale franchisenemer van Albert-Heijn in België.  
 
Om onze groei verder te ondersteunen, kijken we uit naar een (m/v) : 
 

 
Boekhouder 

Met focus op leveranciersboekhouding 
 
 
Als teamlid van de leveranciersboekhouding sta je samen met je collega’s in voor de boekhouding (A 
tot Y) van onze vennootschappen. Zo voer je tijdig en nauwkeurig de facturen van leveranciers in en 
beheer je mee de interne goedkeuringsprocedure ervan. Taken als het reconciliëren van algemene 
rekeningen, kostenallocatie aan de juiste periode, nazicht van openstaande posten (leveranciers), 
alsook de afstemming van transacties tussen de zusterbedrijven komen bij jou terecht. Tot slot heb 
je, naast je eigen team, ook regelmatig contact met je collega’s in de winkels voor de correcte 
verwerking van bank en kas. Kortom, een afwisselend takenpakket met heel wat leermogelijkheden. 
 
 
Profiel: 

• Je hebt een hoger diploma in een economisch-financiële richting en kan, bij voorkeur, 
terugblikken op enkele jaren relevante ervaring; 

• Je beschikt over een kritische, analytische geest en denkt dan ook graag mee na over 
verbeteringen; 

• Excel heeft voor jou uiteraard geen geheimen; 

• Je werkt graag zelfstandig binnen een sterke teamgeest en hebt een hands on-attitude, 
typerend voor onze no-nonsens cultuur; 

• Je communiceert vlot en draagt discretie en integriteit hoog in het vaandel.  
 
 
Aanbod: 

Je komt terecht in een groeiende en gezonde Belgische onderneming in hartje Kempen. Een sterke 
teamgeest en pragmatische stijl typeren onze aanpak. In deze functie kan je rekenen op afwisselende 
maar bovenal boeiende verantwoordelijkheden. Uiteraard gaan deze gepaard met een uitgewerkt 
verloningspakket. 
 
 
Interesse?  
Stuur je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Mieke Gielen. Snelle reactie en 
discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op 
014/61 57 87.  
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