
Kom jij ons team vervoegen als 
Accountancy Administrator?

 
Heb je een voorliefde voor cijfers en kijk jij uit naar een functie met focus op boekhoudkundige 
ondersteuning? Haal je energie uit sociaal contact met zowel collega’s als klanten? Draag je de waarden 
teamplayer, gedrevenheid, professionaliteit, integriteit en ondernemingszin hoog in het vaandel?  🙏

  🎯 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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Dan kan jij wel eens de nieuwe collega binnen onze Decostere familie worden! Ter ondersteuning van 
ons team zijn we op zoek naar dé onmisbare schakel om onze missie mee te helpen onderschrijven, 
namelijk: ondernemers helpen ondernemen.

Geboeid? Lees dan zeker verder, want onze collega’s staan te popelen om hun  
kennis en expertise met jou te delen! 

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



Aan de slag als Accountancy Administrator! 

 ● Boekhoudkundige & administratieve ondersteuning: je verzorgt  
  de voorbereiding van de boekhouding ter ondersteuning van jouw  
  collega accountants. 
 
   ■	 Inboeken van aankoop- en verkoopfacturen
   ■	 Verwerken van financiële stukken
   ■	 Voorbereiden en indienen van diverse aangiftes
   ■	 Controle en opvolging van betalingen
   ■	 Boekhoudkundige verwerking van afschrijvingen & lonen
   ■	 Digitale verwerking in ons klantenportaal
   ■	 Organisatie (digitaal) archief
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 ● Samen resultaat boeken: niet zomaar onze baseline, want we zijn er  
  om elkaar te helpen bij piekmomenten. Een open en transparante   
   communicatie met het team ligt hieraan de basis. 
 
 ● Extra: ga je graag op projectbasis aan de slag? Dan bieden we jou met plezier de mogelijkheid om  
  bij de klant ter plaatse te ondersteunen!

Is er een match?
 

 ● Een zelfstandige werker, met oog voor detail die meehelpt deadlines en procedures bewaken? ✅ 
 ● Een goede kennis Nederlands zowel mondeling als schriftelijk? ✅
 ● De competenties stiptheid en nauwkeurigheid? ✅
 ● Een communicatieve en klantgerichte ingesteldheid? ✅

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



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”.
 

 🚘 Mogelijkheid tot 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. Ambitie om door te groeien tot accountant?  
  We bieden hiervoor met plezier de nodige oplossingen! 

 ⚖ 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?

Hebben we 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 deze opportuniteit verder aan te kaarten!
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