VACATURE

Voor zijn nieuw accountantskantoor in Aalst is RESPONS Accountants op zoek naar een talentvolle
en enthousiaste

Relatiebeheerder (m/v)
Ben jij die collega die zin heeft in een nieuwe uitdaging in een jong accountantskantoor, die mee
zijn/haar schouders wil zetten onder de verdere uitbouw van onze activiteiten?
Die het volledig ziet zitten om de vrijheid te krijgen zijn/haar functie zelf uit te bouwen?
Die een bende toffe collega’s weet te appreciëren?
En voor wie een mooie work/life balans belangrijk is?
Je deinst niet terug voor een gezonde hap dossierbeheer? Maar niet alleen… Actief luisteren,
analyseren, optimaliseren, proactief adviseren… Dat zijn jouw drivers als je denkt aan de business van
je klant.
Waar wacht je nog op? RESPONS Accountants wil jou graag ontmoeten!
Wij zijn een accountantskantoor in Aalst met ruim 20 jaar expertise en een team van 14 accountants.
Sinds kort waait er een nieuwe wind door het bedrijf en zijn we volop aan het moderniseren. Elke
collega vervult bij ons een belangrijke rol in de vooruitgang van het bedrijf, ieder werkt actief mee aan
onze vernieuwde aanpak. Om van deze mooie uitdaging een succes te maken, heeft ons kantoor nood
aan een nieuwe driver om ons team te versterken.
Als Relatiebeheerder heb je een uitgebreid takenpakket en meerdere verantwoordelijkheden:
•
Je verwerkt BTW-aangiftes (maandelijkse en per kwartaal)
•
Je bereid vennootschaps- en personenbelastingen voor
•
Je bezorgt updates van externe veranderingen (bv. wetgeving) aan je klant
•
Je geeft proactief advies over toekomstige interne veranderingen (bv. successie,
nieuwe activiteiten)
•
Je maakt fiscale analyses en helpt de klant om zijn business te optimaliseren
•
Je sluit de dossiers af en bereidt de jaarrekening voor
Jouw profiel als Relatiebeheerder:
•
Je bent in het bezit van een bachelor accountancy-fiscaliteit of je hebt een masterdiploma
in een economische richting
•
Je hebt min. 3 tot 5 jaar ervaring
•
Je vindt het fijn om je kennis up-to-date te houden
•
Je bent proactief ingesteld
•
Je staat te popelen om je kennis te delen met je klant om zo zijn business een duwtje in de rug
te geven
•
Je hebt een open, nieuwsgierige houding
•
Je bent geboeid door wetgeving, fiscaliteit en updates hieromtrent
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analyseert en optimaliseert graag je dossiers
wil graag de situatie van de klant doorgronden en begrijpen wat hij nodig heeft
bent vertrouwd met het kmo-milieu
bent een echte teamplayer
bent klantvriendelijk en commercieel ingesteld
eventuele ambitie voor het behalen van een titel zien we als een pluspunt

Wat biedt RESPONS Accountants jou?
Een gevarieerde functie met veel contacten, in een jong team met familiale sfeer, bij een dynamische
werkgever uit de wondere wereld van cijfers en analyses.
Je kan rekenen op een competitief salarispakket (met bedrijfswagen, indien gewenst), extralegale
voordelen en 32 vakantiedagen. Deeltijds werk is bespreekbaar.
De plaats van tewerkstelling is de Leopoldlaan, één van de hoofdwegen naar het centrum van Aalst, op
2km van de E40 afrit Aalst.
Voel je de energie? Aarzel niet langer en solliciteer vandaag nog! Stuur zo snel als mogelijk jouw CV
met motivatiebrief naar koen.declercq@respons.be.
Benieuwd hoe je toekomstige collega’s eruit zien? Ontdek ons op deze site onder “Responsteam”.

OP EEN RESPONSIEVE TOEKOMST!

