
Kom jij ons team vervoegen als 
Junior Dossierbeheerder?

 
De overstap naar een nieuwe of eerste job brengt altijd  
de nodige kriebels met zich mee, maar geen zorgen:  
we’ll take you by the hand 🤝. 

Alvast een sneak peak van wat je bij ons  
mag verwachten:

  🔑  Duurzame integratie: je collega’s tussen  
  de koffiekoeken leren kennen? We starten jouw  
  eerste dag namelijk met een kennismakingsontbijt.

  🎯 Can-do mentaliteit: ben jij een enthousiaste en positief   
  ingestelde doener? We engageren elkaar om de beste  
  versies van onszelf te worden, zowel op professioneel  
  als op persoonlijk vlak.

 🎓 Blijven leren en ontwikkelen: we geven je alle ruimte (én middelen!) om je kennis te vergroten   
  terwijl jouw team van collega’s staat te popelen om hun kennis met jou te delen. Wist je dat we  
  ook een Decostere Academy hebben?

 ✈ Ondernemend ingesteld: je krijgt ons vertrouwen en de autonomie om tijdens het klantencontact  
  als co-piloot te fungeren voor onze klanten. Uiteraard word je steeds ook ondersteund door ons  
  team van multidisciplinaire specialisten.

 🎉 Fun factor: onze familiale werksfeer vormt de rode draad doorheen alles wat we doen.  
  We leveren kwaliteit, maar we vergeten zeker niet te genieten van gezellige praatjes aan de  
  koffiemachine, BBQ’s, voetbaltoernooitjes, quizzen, … 
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Aan de slag als junior dossierbeheerder bij DA! 

Na het afronden van jouw studies (en je eerste stappen in het werkveld)…  
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 ● Vorm je samen met je coach het eerste aanspreekpunt voor  
  de klant. Als vertrouwenspartner ondersteun je de klant   
  doorheen alle fases van het ondernemerschap. 
 

 ● Verzorg je de boekhouding, balansen, jaarrekeningen en  
  fiscale aangiftes (zowel BTW, PB als Venb).  
 

 ● Bereid je fiscale controles voor en woon je deze ook bij. 
 

 ● Verzorg je de boekhouding in Exact Online en/of Expert-M.  
  Silverfin is je ook niet onbekend. Nog niet vertrouwd met een  
  bepaald pakket? Geen probleem, onze key-users maken je  
  wegwijs in no time!

Zoals je kan zien ga je van A tot Z aan de slag en denk je mee met jouw klanten, zo helpen wij onze on-
dernemers ondernemen! 

Heb je bijkomende interesses of ambities? Shoot! 📣  
Ook wij leren graag bij van onze collega’s, laat ons samen kijken wat de mogelijkheden zijn.



Dit hebben we alvast voor jou in petto…
Bij Decostere Accountancy zien we onze collega’s als het kloppend hart  
van onze organisatie en gaan we steeds voor een langetermijnsrelatie  
binnen onze familie.

Zo bieden we… 
 

 💸 Een uitgebreid fiscaal geoptimaliseerd loonpakket,  
  aangevuld met een onkostenvergoeding,  
  extralegale voordelen én volledig invulbaar naar   
  jouw persoonlijke wensen via ons “cafetariaplan”.
 

 🚘 Een bedrijfswagen met tankkaart of laadkaart.  
  Klinkt dit de dag van vandaag niet als muziek in  
  de oren?

 📝 Een uitgebreid aanbod aan interne en externe opleidingen in lijn met de talloze interne  
  doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie. Hebben wij al vermeld dat wij jou met plezier  
  de kans geven om je ITAA stage te lopen? 

 ⚖ Een evenwichtige werk-privé balans. Dankzij onze flexibele werkuren ben je vrij om je dag naar  
  wens in te delen. Wil je drukke files vermijden of over de middag gaan sporten?  
  Geen enkel probleem! 

 ⌚ Een transparant systeem van extra werktijd. Tijd is voor iedereen kostbaar en net omdat we dit  
  zo belangrijk vinden, is de tijd die je bij ons overwerkt recupereerbaar.  

 👐 Last but not least, een team van enthousiaste en warme collega’s die staan te popelen om je   
  binnen de groep te verwelkomen. Samen staan we sterk, toch?
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Heeft onze vacature jouw interesse geprikkeld en zie jij jezelf passen binnen ons familieplaatje?

Geef ons een seintje via vacatures@decostere.be en we nodigen jou met plezier uit voor een gesprek 
om ons verhaal verder uit te diepen! 


