
 

Vacature: BOEKHOUDER 
 
Dus, je bent op zoek naar een job waar je voldoening uit haalt? Je bent geboeid door cijfers 
en je houdt ervan om achter de schermen mee te bouwen aan de gezondheid en de groei 
van een bedrijf ? En je hebt bovendien een aantal jaar ervaring in finance op zak? 

 

Group Bontemps heeft je nodig! 

 

Jouw uitdaging 

Wat er je te wachten staat: 

• Controleren en boeken van facturen (leveranciers/klanten), onkostennota’s en 
intercompany-transacties 

• Boeken en reconciliëren van banken 
• Voorbereiden van intracommunautaire listings en rekeningoverzichten  
• Voorbereiden van betalingen, BTW en fiscale aangiftes 
• Voorbereiden van audits en externe controles (BTW en belastingen) 
• Helpen bij maandelijkse/jaarlijkse afsluitingen 
• Ad-hoc ondersteuning van het team, onderhoudt werkrelaties en zorgt voor een 

goede samenwerking-, efficiënt verloop.  
• Je bent mee met het digitaliseringsverhaal en hebt ervaring opgedaan met 

bijvoorbeeld Silverfin en Codabox.  
• Procesverbetering 
• Procedures uitwerken  

 

Jouw profiel  

• Trotse eigena(a)r(es) van minimum een bachelor in een financiële richting  
• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in boekhouding en/of audit. 
• Dat betekent meteen ook dat je je weg kan vinden in een ERP-omgeving. 
• Je kan je behelpen in het Frans en Engels  
• Groei en kennisdeling zijn belangrijk voor je! Als teamplayer houd je ervan om je 

kennis te delen en jouw team vooruit te helpen 
 

Ons aanbod 

Uiteraard zorgen we voor een veelzijdig loonpakket dat bestaat uit: 

• een competitief salaris 
• vaste werkuren 
• het bedrijf heeft een vlakke structuur waardoor je bij iedereen terecht kan met jouw 

vragen 
• bouwverlof: dat is vakantie tijdens de maand juli, tijdens de jaarwisseling en 

paasvakantie - Ideaal toch?  



 

Spreekt deze vacature je aan? Of ken je eventueel iemand anders die hier interesse in zou 
hebben? Laat het ons weten door een cv door te sturen naar marketing@ifire.be en we 
zullen jouw vacature in alle discretie behandelen. Wil je meer weten over ons? Bekijk de 
verschillende websites van de firma’s waar we jou voor nodig hebben:  

• www.vuren.be 
• www.ifire.be 
• www.desloover.be 
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