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Net afgestudeerd? 
En zet je binnenkort jouw eerste stappen op de arbeidsmarkt? 
Ben je op zoek naar een omgeving waarin echt geïnvesteerd wordt in jouw 
persoonlijke ontwikkeling? Maar waar tegelijk ook voldoende aandacht wordt 
besteed aan het familiaal karakter en de goede teamsfeer? 

Dan ben je bij Decostere Accountancy aan het juiste adres! 

Stapsgewijs bouwen we samen aan jouw carrière. Vanaf dag één krijg je de 
begeleiding van een persoonlijke coach, die jou alle kneepjes van het vak leert. 

Maar daarnaast voorzien we vanuit het kantoor ook een brede waaier aan 
opleidingsmogelijkheden zowel intern als extern. 

Doorheen jouw persoonlijk ontwikkeltraject wordt je dus grondig begeleid 
door Decostere Accountancy, maar jij bent steeds degene die aan de hand van 
onze uitgestippelde routes aan doorgroeimogelijkheden zelf de richting van 
jouw carrière bepaalt. 

#Samenresultaatboeken #Samengroeien



Wat wordt van jou verwacht?

Jouw eigen vermogen:
• Jouw hebt met succes jouw boekhoudkundige en/of fiscale opleiding afgerond. 
• Je bent een gedreven teamplayer.
• Je bent flexibel en stressbestendig. 
• Je haalt energie uit menselijke contacten zowel met klanten als met collega’s. 

Jouw investeringen: 
• Je hebt de wil om jouw ITAA-titel te behalen (indien je deze nog niet hebt).
• Je bent gedreven om steeds op de hoogte te blijven van de laatste fiscale- en  
 juridische ontwikkelingen. 

Wat bieden wij jou aan? 

Return on investment:
• We bouwen een aangename lange termijnrelatie op. 
• Je wordt door jouw coach begeleid tot een krak in jouw vakgebied. 
• We zorgen voor een work-life balans in evenwicht met de nodige flexibiliteit.
• Je krijgt een mooi loonpakket met uitgebreide extralegale voordelen waaronder de  
 firmawagen.
• Je beheert jouw klantenportefeuille van A tot Z. 
• We voorzien alle nodige opleidingen om jouw doelstellingen te bereiken. 
• Je krijgt er meteen tientallen toffe collega’s bij waarmee je onder andere samen  
 kan sporten.  
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Interesse?  
Solliciteer via jobs.decostere.be


