VACATURE

Medewerker accounting

Zuiderhuis, Noorderhuis en Bunkhouse zijn drie avontuurlijke reisorganisaties met
focus op intense natuurbeleving. Dat doen we elk op onze eigen manier, maar steeds met
dezelfde waarden indachtig: kleinschalig, met respect voor natuur en lokale bevolking en
met een doorgedreven terreinkennis. Ondanks onze eigen, specifieke bestemmingen en
reisformules werken we achter de schermen intens samen en blijven we als reisfamilie op
een duurzame manier verder groeien.

Functieomschrijving
Om de Zuiderhuisfamilie te versterken, zijn we op zoek naar een gedreven medewerker accounting. Voor zowel
Zuiderhuis, Noorderhuis als Bunkhouse verwerk je de financiële informatie en verzorg je de opvolging van onze klanten
en commerciële partners. Je volgt de financiële communicatie met onze partners op de voet op en zorgt ervoor dat
facturen in beide richtingen tijdig betaald en netjes geklasseerd worden.
Je bent administratief sterk, rijgt de deadlines moeiteloos aan elkaar en hebt oog voor detail. Je maakt samen met
een extern boekhoudkantoor onze jaarrekening op en bezorgt hen tijdig de noodzakelijke documentatie. Je beheert
zelfstandig je dossiers, stuurt je salescollega’s aan waar nodig en werkt samen met het management aan de interne
financiële rapportering.

Wat verwachten wij van jou?
Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma
Ervaring in een gelijkaardige functie is mooi meegenomen
Je bent een administratieve duizendpoot, bent graag bezig met cijfers en werkt gestructureerd
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en trekt je aardig uit de slag in het Frans en Engels
Je werkt zelfstandig en proactief, maar voelt je ook goed in teamverband

Wat mag jij van ons verwachten?
Een correcte verloning in lijn met functie en ervaring
Ruimte voor creativiteit en eigen inbreng
Flexibele werkomstandigheden, zowel thuis als op kantoor in Gent of Antwerpen
Aangename kantoorsfeer in Gent en Antwerpen, met (bijna) wekelijkse aperitiefjes

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Stuur een mailtje met jouw motivatiebrief en CV naar
filip.jennen@zuiderhuis.be en wij nodigen je uit voor een verkennend gesprek!

