SOLLICITEREN

Axxi – Senior Dossierbeheerder

Jouw uitdaging als dossierbeheerder/accountant:
AXXI is al meer dan 40 jaar een gevestigde waarde in de wereld van accountancy
en fiscaliteit. Samen met ons gedreven team van meer dan 30 experten,
schrijven wij dagelijks een boeiend groeiverhaal.
Ben jij een accountant die niet graag in een hokje wordt geduwd? Ben je
veelzijdig en hou je van een uitdaging? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe
dossierbeheerder/accountant.
Jouw kerntaak als dossierbeheerder/accountant is het van A tot Z ondersteunen
van onze klanten met hun boekhouding.
Je staat van A tot Z in voor de volledige boekhoudkundige afwerking
(opmaken van aangiftes, jaarrekeningen, tussentijdse balansen, fiscale
controles etc).
Je voorziet de voorbereiding voor diverse fiscale taken (fusies,
vereffeningen, BTW eenheid etc).
Je bent het eerste aanspreekpunt van onze klanten bij vragen of problemen.

In je functie als dossierbeheerder/accountant maakt je deel uit van een team
van een 30-tal experten.

Wij bieden jou als dossierbeheerder/accountant:
Een aantrekkelijk loon met diverse extralegale voordelen.
Een uitstekende work-life balans is voor ons één van onze steunpilaren.
Flexibele werkuren zijn bij ons geen loze woorden maar werkelijkheid. Naast
20 wettelijke dagen vakantie krijg je nog bijkomend 12
compensatierustdagen.
Je wordt omringd door een team van ervaren experten, gebeten door
accountancy en fiscaliteit.
We stimuleren persoonlijke groei door een aanbod van talrijke externe en
interne opleidingen.
We organiseren regelmatig toffe teamactiviteiten en stimuleren een open
bedrijfssfeer.

Last but not least voorzien we elke dag een portie vers fruit en lekkere
koffie.

Jouw profiel als dossierbeheerder/accountant:
Je behaalde een bachelor- of masterdiploma in een financiële richting.
Door je gedegen ervaring van minimum een 4-tal jaar kent de wereld van
accountancy, fiscaliteit en BTW voor jou weinig geheimen.
Net als onze eigen medewerkers vind je dat de klant voorop staat. Je vindt
het belangrijk dat elke klant zijn financiële belangen met een gerust hart bij
ons kan achterlaten.
Je bent stressbestendig en een stevige deadline schrikt je niet af.
Je houdt van voldoende variatie in je klantendossiers.
https://www.axxi.be

