Accountantsbureel Manacc, uit Geel is een familiaal accountancy kantoor met
de tweede generatie aan het roer. Sinds 1989 doen uiteenlopende klanten uit
verscheidene sectoren, gaande van kleinere zelfstandigen, Vzw’s, vrije beroepers
tot succesvolle KMO-bedrijven, beroep op onze kwalitatieve dienstverlening. We
bieden hen een volledige ontzorging van boekhouding, zowel op fiscaal,
financieel en administratief gebied. Ons team bestaat uit twee accountants en 4
medewerkers waardoor we een erg persoonlijk en direct contact hebben met
onze opdrachtgevers. Ter uitbreiding hiervan kijken we uit naar een (m/v):

Dossierbeheerder
Junior of Senior
Je komt terecht in een klein team waar een open sfeer en communicatie centraal staat. Ben je pas
afgestudeerd, heb je al enige ervaring of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kansen geven en onze
medewerkers doen groeien, is ons uitgangspunt om succesvol samen te werken. Dankzij de intensieve
opleidingsperiode en mogelijkheid tot bijscholing kan je jouw eigen koers mee vormgeven. Onze
dossiers behandelen we met veel zorg en precisie, kwaliteit staat boven kwantiteit. Onze accountants
leggen in overleg de laatste hand aan elk dossier, zo werk je dus altijd samen in team en krijg je volop
kansen jezelf te ontwikkelen.
Hou je van een gevarieerd en uitdagend takenpakket en spreekt onze aanpak jou aan?

Je profiel
• Zowel een junior als een meer ervaren profiel is welkom, sterke interesse en passie voor ons
vakgebied primeert.
• Je bent klant- en teamgericht en houdt ervan om dossiers stipt en nauwkeurig af te werken.
• Je grijpt kansen om te leren en werkt graag digitaal.
• Je werkt graag in de buurt wat een goede work-life balans mogelijk maakt.

Wat mag je van ons verwachten?
Je komt terecht in een warme, professionele werkomgeving waarin inzet wordt gewaardeerd en
beloond. We hechten belang aan leren en groeien en je wordt niet afgerekend op fouten. Wij bieden
een voltijdse of 4/5de betrekking met een aantrekkelijk loonpakket en extralegale voordelen zoals een
firmawagen, maaltijdcheques, onkostenvergoeding, verzekering ambulante zorgen, …

Interesse in deze uitdaging?
Stuur jouw CV en motivatie 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.

