VOLTIJDSE DYNAMISCHE GL ACCOUNTANT,
MET CONTROLLING AFFINITEIT
www.globetrade.be
GLOBETRADE/ DELUCO NV is een dynamisch bedrijf gelegen
in hartje Kortrijk. Hun enthousiast team zet zich dagelijks
keihard in om de sales van hun klanten te boosten door het
creëren van innovatieve, verrassende promotie-artikelen (vnl.
toys en gadgets). Topbedrijven als Danone, Kellogg’s, AB
Inbev en Disney kiezen ervoor om met Globetrade samen te
werken. De internationale uitstraling blijkt verder uit de
verkoopskantoren in het buitenland (Nederland, Frankrijk,
Italië) en het aankoopkantoor in China. Wegens groei zoekt
men een GL accountant met controlling affiniteit.

• Gebeten door finance & fiscaliteit? Interesse om verbeterprojecten te realiseren?
• Gedreven om voor een internationale firma te werken die inzet op een exponentiële groei?
• Ter ondersteuning van de groei zijn we op zoek naar een voltijdse dynamische GL accountant, met controlling affiniteit.
Jouw functie:
• Je verzorgt zelfstandig de afsluitingen van één of meerdere groepsentiteiten.
• Ook operationele taken zoals bv. banken inboeken, betalingsbatches voorbereiden, opstellen bankrapporten, verkoopsfacturen aanmaken, aankoopfactoren boeken,
ad hoc vragen beantwoorden, afhandeling van mails etc zit in je pakket.
• Je verricht diverse werkzaamheden, o.m. samenstellen van cijfermatige overzichten en rapporteringen
• Je staat in voor de project analyse en analytische boekhouding
• Basiskennis consolidatie is een plus
• Je bent mee aan zet voor de opzet van het rapporteringssysteem in Microsoft Dynamics Business Central en Power BI. In een later stadium word je verantwoordelijk
voor de opmaak van rapporteringen op kwartaal/maand basis.
• Dankzij je ervaring in GL Accountancy, heb je een generalistische kijk en voer je mogelijke efficiëntieverbeteringen door.
• Op termijn kan je ook de rol van key user opnemen in één van de domeinen binnen Finance / Accounting van Microsoft Dynamics Business Central.
• Je kan participeren in projecten die door de finance manager geïnitieerd worden.
• Je onderhoudt externe contacten met diverse stakeholders zoals het sociaal bureau, klanten, leveranciers, verzekeringsmakelaar,..
• Je komt terecht in een tof gedreven team van 4 collega’s waar je nauw mee samen werkt
• Je rapporteert aan de Finance Manager
Jouw profiel:
• Je behaalde een Bachelor of Master diploma in een boekhoudkundige richting.
• Je hebt reeds een 7 tal jaar ervaring in GL Accountancy.
• Grondige kennis van financiële wet- en regelgeving is een troef.
• Een grondige kennis Engels, zowel geschreven als gesproken is nodig.
• Je bent analytisch ingesteld, werkt nauwkeurig en zelfstandig en kan makkelijk het overzicht bewaren in een complexe cijfermaterie.
• Door je enthousiaste en dynamische persoonlijkheid zorg je voor een goede samenwerking met collega’s.
• Verder ben je klantgericht alsook resultaatsgericht.
• Je bent flexibel ingesteld naar takenpakket toe en nieuwe uitdagingen en/of taakverdelingen schrikken je niet af
Wij bieden:
• een uitdagende en autonome job, met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid
• een dynamisch groeibedrijf met een no-nonsense teamspirit
• kansen tot verdere opleiding/ontplooiing
• een aangename en moderne werkomgeving
• veel afwisseling in taken en contacten
• een marktconform salaris

www.globetrade.eu

Interesse?
Mail of stuur jouw CV met begeleidend schrijven naar marie.baert@globetrade.be – Globetrade, Burg. Felix de Bethunelaan 33, 8500 Kortrijk.

