
 
Junior medewerker Accountany 

Wij zoeken, voor de afdeling Accountancy in Brussel, een Medewerker Accountancy 
 
Functie 

Als medewerker accountancy word je ingeschakeld voor het voeren van de boekhouding van verschillende 
ondernemingen, op kantoor of bij de klant ter plaatse. Inboeken van alle boekhoudstukken, voorbereiden van 
btw-aangiften, assisteren bij het opstellen van jaarrekeningen en voorbereiden van fiscale aangiften behoren 
tot je takenpakket. 

Hierbij word je omringd door ervaren collega’s. Aangezien er wordt gezorgd voor voldoende jobrotatie, zijn 
jouw taken afwisselend en ontdek je diverse sectoren. Je doet ervaring op in uiteenlopende materies. 
Naarmate je groeit in je job, zal je meer verantwoordelijkheid krijgen. 

Profiel 

• Je behaalde een Bachelor Accountancy-Fiscaliteit, Master TEW Bedrijfskunde (richting Accountancy 
& Revisoraat) of Master Handelswetenschappen (richting Accountancy & Fiscaliteit) 

• Je bent een schoolverlater of een eerste ervaring in een accountancy kantoor 
• Je hebt een zeer goede kennis Nederlands en een goede mondelinge en schriftelijke kennis van Frans 

en Engels 
• Je beschikt over een sterke zin voor verantwoordelijkheid en je streeft steeds naar een goede 

klantenservice, door resultaats- en oplossingsgericht te denken 
• Je hebt een passie voor cijfers en honger naar kennis 
• Je beschikt over een goede kennis van Microsoft Office 
• Kennis van relevante boekhoudpakketten zoals Expert-M Plus is een pluspunt 
• Je kan nauwkeurig en planmatig werken 
• Je beschikt over een snel leervermogen met het oog op een verdere ontwikkeling (stage IAB) 
• Je bent communicatief in je relaties met klanten en collega’s 

 

Aanbod 

Je zal deel uitmaken van een groep:  



• die vertrouwen en expertise uitstraalt 
• die werkt vanuit de eigenheid van haar klanten naar een bruikbaar advies 
• die gepassioneerd is door haar vak 
• waar medewerkers het kapitaal zijn waarin continu wordt geïnvesteerd 

Wij bieden:  

• een zeer gevarieerd takenpakket in een professionele en uitdagende werkomgeving 
• een informele werksfeer met enthousiaste collega’s 
• sterke ontplooiingskansen en mogelijkheden tot opleiding, zowel intern als extern 
• reële doorgroeimogelijkheden afhankelijk van je inzet en resultaten 
• een competitief salarispakket, aangevuld met meerdere extralegale voordelen (groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, …) 

Contact  

Wil jij met ons het verschil maken?  
Stuur zo snel mogelijk jouw motivatie met een uitgebreid CV naar: jobs@be.gt.com 
 

	


