De SCA-groep, Studiecentrum voor Accountancy, bouwt al meer dan 50 jaar een grondige expertise
uit op het vlak van Accountancy en Fiscaliteit. Onze 75 gedreven medewerkers helpen heel wat
KMO’s en vrije beroepers in de provincie Antwerpen uitgroeien tot een succesverhaal. Vanuit onze 6
kantoren in Antwerpen, Geel, Herentals, Ranst, Mol en Turnhout staan we kort bij onze klanten.
Onze deskundigheid op het vlak van bedrijfsadministratie, - economie, -subsidies en –belastingen
maakt dat onze klanten zich kunnen focussen op hun ‘core business’.
Voor ons kantoor in Herentals, zijn wij momenteel op zoek naar een (m/v):

Boekhoudkundig Medewerker
Personenbelasting
Voltijds of 4/5
Functie:
Op onze afdeling ‘personenbelasting en eenmanszaken’, neem je, net zoals je collega’s, je eigen
dossiers in handen. Als expert ter zake sta je in nauw contact met je eigen klanten en behartig je hun
personenbelasting. Je overlegt veel met zowel de klant als met je collega’s over de meest optimale
aanpak. Daarnaast neem je de boekhouding van enkele eenmanszaken voor je rekening. Je kan
hierbij rekenen op administratieve ondersteuning bij bv. het in orde brengen van het
ondernemingsloket. Zo kan jij je volledig focussen op je expertise.

Profiel:
Je hebt een bachelor of master in een financiële of economische richting. Bij voorkeur heb je al
enige expertise opgebouwd over personenbelasting of als accountant. Indien niet, ben je bereid de
nodige scholing, bv. een fiscale cursus, hierover te volgen. Verder sta je op administratief vlak sterk
in je schoenen. Punctueel en gestructureerd werken zijn stokpaardjes van ons kantoor. Belangrijk
is dat je met je klanten op een professionele en klantgerichte manier communiceert. Uiteraard zijn
ook verantwoordelijkheidszin en integriteit je hierbij niet vreemd.

Aanbod:
Je komt terecht in een stimulerende en professionele werkomgeving waar inzet gewaardeerd wordt.
SCA staat voor gedreven collega’s en een kwaliteits- en opleidingsgerichte bedrijfscultuur. Naast een
competitieve verloning bieden we onze medewerkers een aangenaam en gestructureerd werkkader.
Je komt alvast terecht in een mature werkomgeving met een sterke inhoudelijke expertise. We
hechten veel waarde aan de juiste werk-privé balans. Hierdoor is zowel een voltijdse als 4/5 invulling
bespreekbaar.

Interesse?
Stuur jouw kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Pieter Gaukema. Snelle reactie
en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op
014/61 57 87.

