
WIJ ZIJN :
    Een internationaal en innovatief bedrijf met een uniek procédé voor de      
    verwerking van fruit voor gebruik in de voedingssector.
    ISO9001, HACCP en BRC gecertificeerd.
    Wij hebben vestigingen in België (Olen), Noord-Amerika en 
    Nieuw Zeeland.
    De meest leidinggevende food multinationals van vandaag werken met    
    onze producten.
    In Olen ga jij deel uitmaken van een enthousiast team van 
    60 collega’s.

WIJ BIEDEN JOU :
    Een motiverende werkomgeving in een sfeer van innovatie en groei. 
    Een boeiende voltijdse job, dagdienst met glijdende uren.
    Een marktconform loon en extralegale voordelen.
    

Ben jij straks onze boekhouder/accountant (M/V)? 

O
V

ER
 O

N
S.

..

DIT WORDT JOUW NIEUWE JOB
    Je verwerkt de boekhoudkundige stukken volgens de wettelijke bepalingen          
    en de interne procedures.
    Je coördineert de periodieke afsluiting en je stelt de balans-resultatenrekening 
    en jaarrekening mee op.    
    Je staat in voor de juiste en tijdige aangiftes en je begeleidt controles.    
    Je coördineert het crediteuren en -debiteurenbeheer.    
    Je maakt een cost review per kwartaal en je rapporteert over jouw bevindingen.    
    Je volgt kredietlimieten op en je maakt schadedossiers op.
     Je ontwikkelt werkwijzen en procedures om de boekhoudadministratie 
    efficiënt te laten draaien.
    Je volgt de douanedossiers op.

JOUW PROFIEL

    Je hebt een boekhoudkundige opleiding (A-Z) en bij voorkeur al een eerste   
    relevante ervaring.    
    Je hebt interesse in de douanewetgeving en je bent bereid hiervoor een    
    opleiding te volgen (aangeboden door het bedrijf).     
    Je werkt vlot met Excel en je bent nauwkeurig.    
    Je kan zelfstandig werken en je ziet werk.    
    Je durft initiatief te nemen en je gaat aan de slag met de feedback 
    die je krijgt.    
    Je bent een teamplayer en je voelt je goed in een organisatie die ruimte     
    geeft aan autonomie en aanzet tot het opnemen van verantwoordelijkheid.

Klinkt dit als dé job voor jou ? 

TAURA NATURAL INGREDIENTS - Lammerdries-Oost 30 - 2250 Olen

Stuur dan vandaag nog jouw overtuigende solliciatiebrief en C.V. 
naar marijke.vanhoorebeeck@tauraURC.com


