
WE ARE HIRING 
 

AZ Accountant  

 

 

 

. 
 

BEDRIJF 

Pollet Group  
 

LOCATIE 

Koekelare 

 
OVER ONS 

Pollet Group heeft vestigingen in 17 landen en 
is actief binnen 3 segmenten: de sector van 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de 
medische industrie. Pollet Water Group bundelt 
2 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet 
Pool Group is actief in de markt van 
zwembadbouwers met 10 distributiefirma’s en 
2 fabrikanten. Pollet Medical Group bestaat uit 
6 gespecialiseerde en medisch georiënteerde 
bedrijven. Daarnaast bezit de groep ook 5 
Carrefour Market supermarkten in franchising 
en een aantal onroerend goed 
vennootschappen.  

Het financiële en juridische hart van onze groep 
is momenteel gevestigd in Koekelare. Met een 
team van meer dan 20 experts ondersteunen 
we alle ondernemingen van de groep op het 
vlak van human resources, juridische zaken, 
administratie, financiën en andere diensten. 

 

WAT HOUDT DE JOB IN 

Als AZ Accountant beheer je de volledige boekhouding voor 
verschillende bedrijven van de Group. 
 
Wat mag je verwachten in je rol als A tot Z Boekhouder: 

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

• Je volgt de dagelijkse financiële planning op. 

• Je waarborgt een correcte jaarafsluiting van je 
dossier. 

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

• Je bereidt de jaarlijkse balans voor en voert analyses 
uit.  

• Je verleent advies aan de verschillende entiteiten. 

• Je bent actief betrokken bij diverse projecten ten 
einde onze financiële processen continu te 
verbeteren en verder te stroomlijnen.  

• Je bent back-up voor de klanten-en 
leveranciersboekhouding.  

• Je rapporteert aan de Finance & Accounting manager.  
 
 

 
 
 
 
 



WE ARE HIRING 
 

AZ Accountant  

 

 
 

BOEKAN 

Brouwerijstraat 14 

8680 Koekelare 

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 

doorheen 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. 

LET’S MEET 

Stuur je C.V. naar jobs@polletgroup.com. 

Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
www.polletpoolgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com 
 

 

PROFIEL 

• Voor deze job zijn we op zoek naar een medewerker 

met een ruime ervaring in een soortgelijke functieJe 

bent in het bezit van (minimum) een 

bachelordiploma en jouw kennis 

vennootschapsboekhouding is up-to-date 

• Je werkt nauwkeurig en hebt sterke organisatorische 

skills. Je het een sterk analytisch vermogen en kan 

snel verbanden leggen en bent resultaatgericht. 

• Je werkt gestructureerd, weet prioriteiten te stellen 

en streeft naar kwaliteit. 

• Je  kan je goed uitdrukken in het Nederlands, Frans 

en Engels.  

• Je werkt graag autonoom maar met een 

teamgerichte en collegiale aanpak. Je deelt graag je 

kennis met jouw collega-experten. 

• Excel kent geen geheimen voor jou, je bent digital 

minded en hebt ervaring met het werken met een 

ERP-systeem. 

• Mogelijkheid tot 4/5de. 


