
 

 

Vacature: boekhouder – deeltijds of voltijds  
Ignis is op zoek naar een enthousiaste boekhouder (m/v/x) die verantwoordelijk is voor de 
correcte betalingen van de lonen, maar ook van alle facturen van onze partners en 
leveranciers. De dienst boekhouding bestaat uit verschillende personen waardoor je steeds 
op de steun van een collega kan rekenen.  

 

Taakomschrijving 

Je staat in voor de boekhouding van A tot Z, zoals:  

• Je zorgt voor het invullen van de BTW aangifte. 

• Je bent verantwoordelijk voor de maand- en jaarafsluitingen en maakt interne 
balansen en jaarrekeningen op.  

• Je bent verantwoordelijk voor het inboeken van aankoopfacturen/verkoopfacturen 
en de correcte betalingen hiervan. Dit zowel voor binnenlandse als buitenlandse 
facturen. 

• Je werkt nauw samen met jouw rechtstreekse collega’s, maar kan bovendien ook 
rekenen op de hulp van een extern boekhoudkantoor. 

• Je bent verantwoordelijk voor de correcte betaling van de lonen.  

• Je werkt samen met jouw collega’s aan de jaarafsluiting. 

Jouw profiel 

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig werken. 

• Je bent discreet en kan belangrijke informatie voor jezelf houden.  

• Je hebt reeds enkele jaren ervaring achter de rug en staat dan ook recht in je 
schoenen.  

• Je hebt zin voor initiatief en bent pro actief. Nieuwe ideeën aanrijken om de dienst 
boekhouding te verbeteren, is jouw doel.  

• Je bent een echte teamplayer.  

 

Diploma’s  

• Je bent in het bezit van een bachelor of master Accountancy-Fiscaliteit of 
Handelswetenschappen.  

 

 



 

 

Talenkennis 

• Je bent niet alleen vloeiend in het Nederlands, maar kan je ook redden in het Frans 
en/of Engels (B1-niveau). 

 

Over Ignis 

Ignis is marktleider in de verkoop en installatie van haarden en kachels met een portefeuille 
van meer dan 40.000 klanten. Onze dienst na verkoop staat voor uitstekende service. Onze 
plaatsingsteams zorgen voor een feilloze plaatsing van alle projecten. 

 

Interesse?  

Stuur je cv  en motivatie naar geoffrey.bontemps@vuren.be. 

Voor meer vragen, kan je ook altijd bellen naar 09/384 44 40. 
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