Van Herck & Co, bedrijfsrevisoren in Wommelgem, groeide sinds 1983 uit tot een gerespecteerd
bedrijfsrevisorenkantoren. Met een team van 5 medewerkers verzorgen wij de audits en onze
adviesverlening op een gedreven en professionele wijze. Doorheen de jaren bouwden we een
stabiele maar erg gediversifieerde klantenportefeuille op bestaande uit zowel profit als non-profit
organisaties.
In het kader van de verdere uitbouw van het kantoor, zijn we op zoek naar een (m/v):

Bedrijfsrevisor
U neemt de lead in uiteenlopende revisorale opdrachten. Collega’s en medewerkers kunnen daarbij
rekenen op uw professionele inbreng en sturing. Bij Van Herck & Co leggen we immers sterk de focus
op werken in nauw overleg en teamverband. Uiteraard draagt u zorg voor een adequaat
dossierbeheer en een vlotte voortgang van de opdrachten. U werkt voornamelijk bij klanten en bent
als het ware ons uithangbord ter plaatse. Verder werkt u, vanuit uw expertise, mee aan een ruime
waaier adviesopdrachten zoals fiscale materies, vennootschapsrecht, jaarrekeningrecht, …

Behaalde u reeds de titel van bedrijfsrevisor en…
• hebt u bewezen zelfstandig diverse dossiers te kunnen leiden?
• getuigt u van een sterke analytische geest en een gezonde dosis ondernemingszin?
• verleent u op een integere en professionele wijze advies?
• Heeft u bovenal de zin en ambitie om mee uw schouders onder de verdere groei van ons
kantoor te zetten?
Dan verwelkomen we u graag als onze nieuwe collega!
Als bedrijfsrevisor bij Van Herck & Co zal u snel merken dat u werkt in een gemoedelijke
bedrijfsomgeving waarbij persoonlijk en oprecht contact met klanten en collega’s voorop staat.
Betrokkenheid en een vlakke structuur zijn dan ook onze troeven. Vanuit uw verantwoordelijke rol
verwachten we dat u mee initiatief neemt en mee groeit met en in onze organisatie.

Interesse?
Stuur uw kandidatuur naar bart.jorens@vanherckbedrijfsrevisoren.be of neem telefonisch contact op
via 03 355 20 00. We garanderen de nodige discretie.

