
Ondernemende 
dossierbeheerder

Contactpersoon: 
Steve Dupont - steve.dupont@decostere.be



Al wat relevante werkervaring achter de rug?

Klaar om jouw dossiers van A tot Z te beheren en het aanspreekpunt  
te vormen voor de klant? Op zoek naar een team met toffe collega’s? 

Dan ben je bij Decostere Accountancy aan het juiste adres! 

Onze ondernemende dossierbeheerders zijn de adviseur bij uitstek voor onze klanten,  
en zorgen voor gepaste ondersteuning in hun fiscaal en boekhoudkundig beleid.  
Ook de eindbespreking met de klant behoort tot het standaard takenpakket van onze 
dossierbeheerder. 

#samenresultaatboeken #samengroeien



Ervaren dossierbeheerder
Hoe ziet jouw dag als ervaren dossierbeheerder eruit?
 
 Je krijgt het warm van...
 • Verantwoordelijkheid: je bent verantwoordelijk voor je eigen dossiers en fungeert  
   als eerste aanspreekpunt voor de klant.  

 • Ondernemers helpen ondernemen: je gaat een vertrouwensrelatie aan en denkt mee   
   met de klant. Je wordt hun compagnon de route doorheen hun ondernemerschap en  
   staat ze bij doorheen de verschillende levensfases. 

 • Werken van A tot Z: het verwerken van de facturen, afsluiten van de balans,  
   opmaken van rapporten, bespreking van de cijfers en proactief meedenken over fiscale  
   optimalisaties. 

 • Fiscaliteit: toezicht houden op balansen, jaarrekeningen, eindejaarafsluitingen en  
   fiscale  aangiftes. BTW, PB en VenB kennen voor jou geen geheimen meer en van fiscale  
   controles heb je geen schrik.

 • Open kennisdeling: onze collega’s staan met hun expertise klaar om je bij te staan bij   
   complexe vraagstukken. 
 

Is er een match?

 Ben jij…
 • Een gedreven teamplayer die energie haalt uit contacten met zowel collega’s als klanten?
 • Een integer en gestructureerd persoon met oog voor detail?
 • Flexibel en stressbestendig?

 
Beschik jij over…
 • De nodige ervaring als allround dossierbeheerder/fiscalist?
 • De wil om jouw ITAA-titel te behalen (indien je deze nog niet hebt)?
 • De gedrevenheid om steeds op de hoogte te blijven van de laatste fiscale en  
   juridische ontwikkelingen?

 
Niet alle vakjes kunnen afchecken? Geen probleem, kom gerust even langs.  
We luisteren graag naar jouw verhaal.

Interesse?  
Solliciteer via jobs.decostere.be
Interesse? Solliciteer via 

jobs.decostere.be of vacature@decostere.be



Ervaren dossierbeheerder
Benieuwd naar ons aanbod?

Bij Decostere Accountancy zien we onze medewerkers als het hart van onze organisatie en gaan 
we steeds voor een langetermijnsrelatie binnen onze familie. Onze medewerkers werken hard en 
leveren kwaliteit, maar krijgen daar een correcte ROI voor terug.

Zo bieden we… 

Welzijn
 • We zorgen voor een evenwichtige work-life balans met de nodige flexibiliteit waarbij  
   je jouw werk aan de hand van onze glijdende uren zelf kan organiseren. 
 • Je krijgt er meteen tientallen toffe collega’s bij waarmee je onder andere samen kan   
   sporten.

Autonomie
 • We garanderen een marktconform loonpakket op maat van ervaring en competenties.
 • Je krijgt de kans als eindverantwoordelijke een kantoor uit te bouwen.

Persoonlijke ontwikkeling
 • We voorzien alle nodige opleidingen en middelen om jouw persoonlijke ontwikkeling te  
   ondersteunen en doelstellingen te bereiken.

Hebben we jouw interesse geprikkeld? Geef ons een seintje en we nodigen jou met plezier uit voor 
een gesprek om deze opportuniteit verder aan te kaarten!

 
Het meest leerrijke aspect aan een job bij Decostere is de diversiteit 
van taken. Door de jaren heen bouw je een brede expertise op 
waardoor je als specialist met de klant gaat ondernemen.  
Je bouwt een ware vertrouwensrelatie op met hen.

Syvlie
Accountant-belastingsconsulent

“
Interesse? Solliciteer via 

jobs.decostere.be of vacature@decostere.be


