
Kom jij ons team vervoegen als 
(Senior) Advisor Accountancy?

 
Klaar voor de volgende stap in je carrière? Ambitie om onze 
ondernemers te helpen ondernemen? We zijn er alvast van 
overtuigd dat jouw nieuwe plannen bij ons tot werkelijkheid 
gemaakt kunnen worden 🤝 ! 

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

  🎯 Can-do mentaliteit: ben jij een echte teamplayer 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 up to date te  
  houden 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 jouw carrière pad zelf in  
  handen te nemen. So, aim high! We zorgen ervoor dat je hiertoe alle nodige middelen en   
  ondersteuning krijgt.

 🎉 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 (Senior) Advisor Accountancy!

Boekhouden gaat over meer dan cijfers alleen. Je denkt mee en bent bereid om voor die extra mile te 
gaan om de klant zo waardevol en proactief mogelijk te gaan adviseren. 
 
Je staat de ondernemer dagelijks bij:
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 ● Eigen dossiers: je behartigt jouw eigen portefeuille van   
  eenmanszaken en vennootschappen van A tot Z. Het   
  afsluiten van de balans, opmaken van rapporten, bespreken  
  van de cijfers en proactief meedenken over fiscale    
  optimalisaties. BTW, PB en VenB kennen voor jou geen   
  geheimen meer. We bieden je ook de mogelijkheid om fiscale  
   controles bij te wonen en indien je dit wenst, op termijn zelf  
  uit te voeren. 

 ● Vertrouwensrelatie: Ondernemers helpen ondernemen   
  doen we door proactief mee te denken met de klant. Je wordt  
  hun compagnon de route en staat ze bij doorheen de   
   verschillende fases van hun ondernemerschap. 

 ● Actieve kennisdeling: Onze collega’s (juristen, IT’ers,   
  specialisten, keyusers, …) staan met hun expertise klaar om je  
  bij te staan bij complexe vraagstukken. 

Heb je bijkomende interesses of ambities? Shoot! 📣  
Ook wij leren graag bij van onze collega’s en denken graag out of the box! 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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Is dit iets voor jou? 

Laat ons even samen kijken…

● Behaalde je een diploma in Accountancy – Fiscaliteit? TEW? ✅
● Heb je reeds enkele jaren ervaring achter de rug en  
 de “basisknepen” van het vak in de vingers? ✅ 
● Kijk je ernaar uit om je kennis proactief bij te schaven? ✅ 
● Ben je gedreven om samen met ons resultaat te boeken en   
 voor de volle 100% te stappen in ons verhaal? ✅
 
Heb je hier vier maal “ja” op geantwoord? ✅    
Dan zien we jou zeker al passen binnen ons familieplaatje!
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Geef ons een seintje via vacatures@decostere.be en we nodigen jou met plezier uit om het gesprek aan 
te knopen en verder kennis te maken! Tot dan!


