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Functieomschrijving 

• Je bent verantwoordelijk voor het inboeken van aankoopfacturen, verkoopfacturen en 

financiële verrichtingen voor KMO-vennootschappen en eenmanszaken. 

• Je maakt aangiftes BTW, intra-communautaire opgaven en BTW klantenlistings op. 

• De voorbereiding van jaarrekeningen behoort ook tot jouw takenpakket. 

• Je bereidt aangiftes personen- en vennootschapsbelasting voor samen met alle daarbij 

horende bijlagen. 

• In sommige dossiers zorg je voor de opmaak van inkomstenfiches en aangiftes bedrijfs-

voorheffing. 

• Je organiseert de administraties zo veel mogelijk digitaal en maakt gebruik van Tax-On-

Web, RV-On-Web, Intervat, Belcotax, Biztax, en moderne boekhoudprogramma’s. 

• Je houdt mogelijke optimalisaties in het oog maar blijft ook voldoende kritisch in je 

analyse van de dossiers. 

Profielomschrijving 

• Om deze functie goed te kunnen uitoefenen, ben je in het bezit van 

een bachelor Accountancy-Fiscaliteit.  

• Onze basiswaarden zijn: betrouwbaarheid, respect en toewijding. Daarom rekenen we 

op een flexibele, leergierige en behulpzame houding. Uiteraard hechten we veel belang 

aan stiptheid en aangename maar verzorgde communicatie. 

• Het doorlopen van een stage BIBF is mogelijk. 
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Aanbod 

• Voldoende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

• Grote variatie in taken. 

• Mogelijkheden tot aanvullende opleidingen. 

• Klein maar modern kantoor met een sterke organisatie en veel aandacht voor een aan-

gename werkomgeving. 

• Vast contract van onbepaalde duur. 

• Wij voorzien een aangepast salaris naargelang je ervaring en profiel. Maaltijdcheques 

maken hier zeker deel van uit. Bijkomende voordelen zijn bespreekbaar. 

 

Solliciteer via: wim@profit-tax.be 
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