WE ARE HIRING

Boekhouder A tot Z

BEDRIJF
Boekan

WAT HOUDT DE JOB IN
Je werkt nauw samen met de finance manager & collega
boekhouders en beheert de boekhouding voor de
verschillende entiteiten van de groep.

LOCATIE
Wat mag je verwachten in je rol als A tot Z Boekhouder:
Koekelaere

OVER ONS
Pollet Group heeft vestigingen in 14 landen en
is actief binnen 3 segmenten: de sector van
.waterbehandeling, de zwembadwereld en de
medische industrie. Pollet Water Group bundelt
26 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet
Pool Group bewerkt de markt van
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit
in totaal 6 gespecialiseerde medisch
georiënteerde bedrijven. Daarnaast bezit de
groep ook 5 Carrefour Market supermarkten in
franchising en een aantal onroerend goed
vennootschappen.
Boekan, gevestigd in Koekelare, is vandaag het
financiële en juridische hart van onze groep.
Met een team van meer dan 20 experts
ondersteunt Boekan alle ondernemingen van
de groep op het vlak van human resources,
juridische zaken, administratie, financiën en
andere diensten.

•

Je staat in voor de ondersteuning en begeleiding van
de dagdagelijkse boekhouding

•

Inboeken van de aankoop- en verkoopfacturen

•

Opvolgen van de dagelijkse financiële planning

•

Je staat in voor een correcte jaarafsluit

•

Je zorgt voor de opmaak van de btw- en fiscale
aangiftes en gaat na of deze voldoen aan de
wettelijke verplichtingen

•

Je assisteert de manager bij de opmaak van de
jaarlijkse balans en voert analyses uit

•

Je verleent kredietadvies aan de verschillende
entiteiten

•

Je participeert bij ad hoc boekhoudkundige projecten
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PROFIEL
•

Voor deze job zijn we op zoek naar een medewerker
met een ruime ervaring in een soortgelijke functie.

•

Je bent in het bezit van (minimum) een
bachelordiploma.

•

Je werkt nauwkeurig en hebt sterke organisatorische
skills.

•

Je spreekt vloeiend Nederlands en bent vlot in het
Frans en Engels.

•

Je werkt graag autonoom maar met een
teamgerichte en collegiale aanpak.

•

Je hebt een goede kennis van de gangbare Microsoft
pakketten zoals Word en Excel en idealiter werkte je
reeds met een ERP-systeem.

WAT BIEDEN WIJ JOU
We bieden jou een afwisselende en uitdagende
job in een snelgroeiende onderneming waar
ondernemerschap en initiatief nemen wordt
gestimuleerd.
Je krijgt bij opstart de juiste begeleiding en ook
dooreen jouw job wordt er voldoende opleiding
voorzien. Je krijgt de kans om jouw
potentieel voluit te benutten met ruimte voor
ambitie en doorgroeimogelijkheden.
Je vervoegt een warm internationaal en volledig
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn
medewerkers en zijn klanten.
Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw
ervaring.
De mogelijkheid om 4/5de te werken.

BOEKAN
Brouwerijstraat 14
8680 Koekelare

LET’S MEET
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
jobs@polletgroup.com.
Meer info? Neem een kijkje op:
www.polletgroup.com
www.polletwatergroup.com

WWW.POLLETPOOLGROUP
.COM
WWW.POLLETMEDICALGR

