HOOFDBOEKHOUDER
Jouw plek in de Kringwinkel
•
•
•

Als hoofdboekhouder leid je de financiële administratie van de
Kringwinkel Antwerpen in goede banen.
Je draagt de verantwoordelijkheid over de boekhoudkundige
activiteiten en stuurt je administratieve medewerkers aan
Je rapporteert aan de financial controller

600 jobs voor mensen die het
moeilijk hebben op de arbeidsmarkt

3 miljoen kg hergebruik
per jaar =
339 gevulde
zeecontainers

Jouw uitdagingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Je voert samen met je team de A-Y boekhouding
Je zorgt voor de correcte verwerking van facturen, betalingen, klantenvorderingen,..
Je vervult alle btw-formaliteiten en wettelijke verplichtingen
Je volgt de analytische boekhouding op
Je houdt de boekhouding transparant en overzichtelijk voor externe partijen
Je bereidt de periodieke afsluitingen tot en met de jaarrekeningen voor
Je houdt het overzicht en draagt bij tot het optimaliseren van de boekhoudkundige processen, aangiften,
externe rapporteringen,..
Jouw talenten
Je staat in voor de voorbereiding van de begroting
Je stuurt een klein team van 2 medewerkers aan
• Cijfermatig en analytisch
• Nauwkeurig, discreet, empathisch en
verantwoordelijk
• Flexibel
Troeven
• Boekhoudikundige opleiding
• Praktijkervaring als boekhouder
Je werkt in een uitdagende onderneming die
• Vlot met ICT toepassingen
toonaangevend is op vlak van circulariteit en
• Ervaring Business Central is plus
sociaal ondernemerschap
• Vlotte en duidelijke communicatie
Je krijgt veel vrijheid en kansen om
• Kan anderen enthousiasmeren
verantwoordelijkheid te nemen
• Sociaal en open voor diversiteit
Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 70
verschillende landen)
To do
Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen
Volgens je anciënniteit heb je recht op extra
winkelantwerpen@waw.
vakantiedagen
Mail je CV naar dekring
sollicitatie HoofdboekExtralegale voordelen: hospitalisatieverzekering,
jobs met vermelding :
fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer
houder
woonwerkverkeer aan 100%
éant van WaW voor
Bel gerust naar Tom Gr
Opleiding-en bijscholingsmogelijkheden
0497 65 02 81

meer info:

