MEDEWERKER BOEKHOUDING & PERSONEEL (parttime mogelijk)
Wil je graag je steentje bijdragen aan de groei van een gezonde KMO waar er plaats is voor ambacht, vakmanschap en
technisch vernuft ?
Wil je graag regionaal werken in een familiaal kader, geleid door een gepassioneerd en gedreven zaakvoerder die 100
procent leeft voor zijn vak en voor de afgeleverde kwaliteit van de producten ?
Ligne Pierre is een hypermoderne steenhouwerij, gespecialiseerd in maatwerk vervaardigd uit natuursteen, keramiek,
quartz- en marmercomposiet. Als professionele partner levert Ligne Pierre maatwerk voor keukenstudio's,
interieurbedrijven, bouwbedrijven en groothandels. De focus ligt op het vervaardigen van keukenwerkbladen, wastafels,
badkuipen, massieve douchebakken, trappen, venstertabletten, etc.
Ligne Pierre werft een medewerker boekhouding en personeel aan, en jij bent misschien de m/v die die bij ons past.
We zijn op zoek naar iemand met bagage in twee domeinen : boekhouding en personeel.
TAKENPAKKET
Je takenpakket is dan ook tweeledig;
1)

2)

je bent verantwoordelijk voor de boekhouding van de organisatie (+/- 20 medewerkers)
betalingen in Isabel inboeken
aankoopfacturen registreren
boeken van de bank
Btw-aangifte + controle
afschrijvingen boeken
debiteurenbeheer
je bent verantwoordelijk voor de personeelsadministratie
loonvoorbereidingen voor het sociaal secretariaat
tijdsregistratie (bedienden en arbeiders) + controle
opvolgen van administratie m.b.t. verzekeringen en opleidingen
kunnen antwoorden op praktische vragen van medewerkers
op termijn : optimalisatie van het loonbeleid, implementatie van evaluatiecyclus
mede-verantwoordelijk voor werving & selectie

Jouw ingesteldheid ?
-

alert en nauwkeurig
houdt ervan zaken op te volgen en uit te zoeken
assertief doch diplomatisch
autonoom; je bent zelfsturend en weet waar de prio’s van de dag liggen
je staat sterk in je schoenen; je kan terugvallen op kennis en ervaring

Diploma ?
-

diploma boekhouding
diploma bachelor/masterniveau met goede kennis boekhouding

We maken graag met je kennis als je je kan terugvinden in bovenvermelde competenties en attitude.
Voor meer info, contacteer Tineke Van den Bossche op tineke.vandenbossche@gmail.com of 0470 17 30 88
CV en motivatiebrief graag versturen naar bovenstaand e-mailadres.

