
 

                                                                                                                        

 

Senior Accountant 

Wie zoeken we?  

 
❖ Een enthousiaste Senior Accountant (met Master Handelswetenschappen of een 

Bachelor Accountancy en Fiscaliteit met minstens 4 jaar ervaring), met een ITAA-titel of 

de ambitie om de titel op korte termijn te behalen die autonoom de boekhouding voert van cliënten 

van A tot Z.  

❖ Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten, je fungeert als vertrouwenspersoon en als 

klankbord van de cliënt bij scharniermomenten doorheen het bedrijfsproces.  

❖ Je bent gedreven in de fiscaliteit en je hebt een breed perspectief in verschillende sub domeinen 

zoals Vennootschapsbelasting, BTW, Personenbelasting, …  

❖ Je bent een leergierige medewerker met een ondersteunende en pragmatische aanpak. 

❖ Je bent een echte doener en een communicatieve nauwkeurige teamplayer met een positieve 

ingesteldheid.  

❖ Je bent getriggerd voor het ondernemerschap en gaat zeer cliëntgericht tewerk. 

❖ Je bent nauwkeurig en stressbestendig.  
 

Wat houdt de job in? Functieomschrijving  
 

❖ Je beheert autonoom een portefeuille van accountancydossiers.  
❖ Je voert de boekhouding van A tot Z in de klantendossiers inhoudende: 

- Het inboeken en verwerken van facturen;  

- Het opmaken van de jaarrekeningen en tussentijdse resultaten.  

- Het opmaken van rapporten; 

- Het voeren van besprekingen met cliënten van de cijfers;  
❖ Je denkt mee over de mogelijke fiscale optimalisaties doorheen jouw dossiers.  
❖ Je beheert en houdt toezicht op de balansen en jaarrekeningen.   
❖ Je doet het nodige voor de voorbereiding en de indiening van de fiscale aangiftes zoals BTW, 

Personenbelasting en Vennootschapsbelasting.  
❖ Je bereidt de fiscale controles voor en woont de controles bij.  
❖ Je analyseert en interpreteert de cijfermatige gegevens en informatie.  
❖ Je verleent fiscaal en boekhoudkundig advies op maat van de cliënt.  
❖ Je bent het eerste aanspreekpunt van klanten, hierbij fungeer je als vertrouwenspersoon en 

klankbord voor de cliënt om hen bij te staan bij het ondernemerschap.  
❖ Je ondersteunt de junior collega’s op kantoor.  

 
 

Aanbod 
❖ Je komt terecht in een regionaal dynamisch en professioneel accountancykantoor waar het leveren 

van kwaliteit en het belang van de cliënt steeds centraal staat;  

❖ Je werkt in een aangename werkomgeving met aandacht voor work-life balans en flexibiliteit;  
❖ Je kom terecht in een kantoor met groeiambities waar een aangename werksfeer en persoonlijke 

groei centraal staat;  
❖ Er wordt een competitief aantrekkelijk loonpakket gekoppeld met extralegale voordelen zoals o.a. 

maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opleidingen, … 
 

Plaats tewerkstelling 
❖ Kantoor Brugge, 8200 Sint-Michiels (Brugge), Koningin Astridlaan 2A.  

 

Contact: 
❖ De heer Kris Jonckheere 
❖ kris@stuytsbrugge.be  

 

mailto:kris@stuytsbrugge.be

