
Finvision is de financiële bedrijfscoach die
kmo's en grote ondernemingen proactief
ondersteunt. 170 medewerkers zetten elke
dag hun beste beentje voor bij klanten of
vanuit onze kantoren in Antwerpen,
Brussel, Hasselt, Sint-Niklaas en
Waregem. 

We zijn op zoek naar jong talent met
goesting om erin te vliegen. Je zet je
tanden in uitdagende finance projecten.
Daarbij bieden een informele werksfeer en
ultrakorte contactlijnen met je collega's jou
een stimuleren boost. 

Your talent, Our value

Fin talent Fin overzicht Fin inzicht

Gebrand op een boeiende
financejob in controlling,
reporting, accountancy,
transaction advisory, audit,
fiscaliteit of IFRS en consolidatie. 

Bekijk al onze vacatures op
www.finvision.careersite.be



Junior Accountant Antwerpen

Zijn wij een match?
Je ademt de (Fin)VISION-waarden, nl. Verbonden, Integer, Snel, Inzichtelijk, Ondernemend en Nuchter. 
Jij hebt een bachelor- of masterdiploma op zak in een financieel-economische richting. Kortom; je bent
goed in cijfers! 
Jij werkt efficiënt onder wisselende omstandigheden door je steeds aan te passen aan de omgeving, taken,
verantwoordelijkheden en/of mensen waarmee je zal werken. 
Jij hebt de nodige kennis en ervaring voor deze functie opgedaan in meerdere bedrijven
Samen gaan we voor het behalen van die ITAA-titel! (als je dit zelf wil) 
Jij houdt van veel actie: “Handen uit de mouwen steken en doen!” 
Jij werkt volgens het motto: “Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg!” 
Jij adviseert jouw klanten op een betrokken en persoonlijke manier. 
Jij beseft dat een klein gebaar een groot verschil maakt en jij handelt ernaar. 
Voor jou primeert steeds het gezond boerenverstand! 
Jij houdt de communicatielijnen kort en de flexibiliteit hoog, waardoor jij snel schakelt indien nodig. 
Samen zoeken we naar de ideale verhouding voor jou tussen thuiswerk en op kantoor zijn.

Werkzekerheid gegarandeerd: je komt bij ons met een contract van onbepaalde duur werken. 
Je gaat voltijds aan de slag, waarbij je jouw tijd kan verdelen tussen kantoor en thuiswerk. 
We werken met glijdende uren, wat jou een grote flexibiliteit biedt. 
Je kan rekenen op een verloning matchend met jouw financieel talent en persoonlijke ontwikkeling. 

Als junior bedrijfsadviseur in de accountancy begint jouw job bij het inzicht krijgen in en voorbereiden van
accountancydossiers voor de senior bedrijfsadviseurs accountancy. 

Je zorgt voor een digitale verwerking van boekhoudstukken (aankoop- en verkoopfacturen, bankafschriften via
codabox en loondocumenten via Soda). Je wordt al vrij snel meegenomen in de voorbereiding van de
verschillende fiscale aangiften (BTW, listings, personen- en vennootschapsbelasting en roerende voorheffing,
indienen van de fiches 281.20 of 281.50). Je behoudt hierbij graag het overzicht. Dit alles gebeurt stap voor
stap, op jouw tempo. Ten slotte sta je in voor de voorbereiding van jaarrekeningen en -verslagen voor jouw
klantendossiers. 

Als betrokken teamlid volg je graag de tendensen en de actualiteit op de voet en breng je jouw collega’s op de
hoogte van updates binnen het vakgebied van accountancy. Zo kan je steeds een snel en proactief advies aan
jouw klant geven. 

Afhankelijk van jouw interesse kan je op termijn jouw dossiers volledig zelfstandig gaan behartigen. Je ontplooit
jezelf dan tot ambassadeur van Finvision

https://finvision.hrorganizer.be/apply/nl/27/junior-accountant-antwerpen

Benieuwd naar ons aanbod?

Hoe solliciteren? 


