Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren & Accountants, in Wommelgem, groeide sinds 1983 uit tot een
gerespecteerd en dynamisch kantoor. Met een team van 14 gedreven medewerkers verzorgen wij
audits en accountancy opdrachten in Antwerpen, Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg. Doorheen
de jaren bouwden we een stabiele maar erg gediversifieerde klantenportefeuille op, bestaande uit
zowel profit als non-profit organisaties. Als betrouwbare partner staan we voor hen klaar bij de
opstart en de afsluitingen van het boekjaar, fiscale aangiften en adviesverlening op boekhoudkundig
en fiscaal gebied.
Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v):

Senior Accountant
Je neemt zelfstandig uiteenlopende dossiers op. Je analyseert de volledige boekhouding van je
klanten en bouwt een persoonlijk en kwaliteitsvolle relatie met hen op. Vanuit je ervaring en
expertise denk je mee en zoek je naar de meest optimale boekhoudkundige en fiscale aanpak en
oplossingen. Je geeft vakkundig advies en staat in voor een adequate opvolging. Je kan bij de
uitvoering van je werk rekenen op de nodige interne ondersteuning. Verder neem je mee initiatief bij
de verdere uitbouw van het kantoor en de aansturing van junior collega’s.

Je behaalde een IAB-titel of hebt de ambitie om deze te behalen en…
… hebt bewezen zelfstandig diverse dossiers te kunnen leiden.
… getuigt u van een sterke analytische geest en een gezonde dosis ondernemingszin.
… communiceert op een integere en professioneel wijze, ook in het Frans en Engels.
… voelt je thuis in een multi-desk dienstverlening.
… hebt bij voorkeur affiniteit met familiale ondernemingen.

Wat mag je verwachten?
Je zal snel merken dat we werken 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 je verantwoordelijke rol verwachten we dat je mee initiatief neemt en
verder groeit met en in onze organisatie. Uiteraard gaat dit alles gepaard met aantrekkelijke
loonsvoorwaarden.

Interesse?
Stuur je kandidatuur naar joris.goots@vanherckacc.be of neem telefonisch contact op via 03 355 20
00. We garanderen de nodige discretie.

