
Van Gestel Accountancy & Tax bvba is een dynamisch accountantskantoor in Merksplas met vijf 
medewerkers. Vakkennis, een uitgesproken klantgerichte service en sterke regionale verankering, 
liggen aan de basis van het succes van het kantoor. Van Gestel Accountancy & Tax levert 
kwaliteitsvolle dienstverlening op het vlak van boekhouding, accountancy en fiscaliteit en richt zich 
voornamelijk tot vrije beroepen, handelaars en kmo’s.  
 
We versterken graag ons team met een gemotiveerde (m/v):   

 
 

Office Manager 
Met boekhoudkundige kennis  

       
 
Je bent de spilfiguur op kantoor die zorgt voor een vlotte werkverdeling en een uitstekende 
klantenservice:  
 

• Je bent het eerste aanspreekpunt van klanten, zowel telefonisch als op kantoor. 

• Je zorgt voor een vlotte coördinatie van de taken binnen het kantoor. Je zorgt dat deadlines 
tijdig gehaald worden en je ondersteunt de boekhouders op administratief vlak.  

• Je behartigt de personenbelasting van onze klanten. Kennis hiervan is mooi meegenomen 
maar je kan ook rekenen op een doorgedreven opleiding.    

 
 
Een afwisselende functie, voltijds of 4/5e in eigen regio.  
Door de dagelijkse uitdagingen die je pad kruisen, zal je hier nooit een saaie werkdag hebben. 
Laagdrempelig en open typeert onze manier van communiceren. Je komt terecht in een tof, hecht 
team waar initiatief wordt aangemoedigd. We streven naar een goede work-life balans en houden 
onze workload nauw in de gaten. Uiteraard kan je rekenen op een mooi verloningspakket volgens 
ervaring, aangevuld met maaltijdcheques en de optie van een bedrijfswagen.  
 

 
Organisatorisch en administratief sta je sterk in je schoenen. 
Je beschikt over een bachelor denk- en werkniveau. Je hebt interesse in boekhouden, je werkt graag 
met cijfers of je deed ervaring op in bank- en verzekeringswezen. Je werkt punctueel en 
gestructureerd. Je speelt vlot in op wijzigingen en communiceert vriendelijk en professioneel. 
Uiteraard verwachten we van je de nodige discretie en integriteit.  

 
 
Interesse? 
Stuur je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Lissa Van Roosendael. Snelle 
reactie en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren 
contacteren op 014/61 57 87.  
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