Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken en healthy snacks, zoals Red
Bull, Fever-Tree, Heineken, Copperhead Gin, Sol, Desperados, Bionade, Armand de Brignac en Fulfil. En onze WestVlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 100 gemotiveerde medewerkers en
een sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats
verworven in retail, impulse en horeca. Met een jaaromzet van meer dan 143 miljoen en een jaarlijkse ‘double
digit’ groei blijven we een onderneming in volle expansie.
Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, passie en gedrevenheid vormen de fundamenten van onze drive.
Om deze groei verder te realiseren is Jet Import op zoek naar een:

Accounting Professional (A/R)

Functie
Als Accounting professional binnen onze organisatie werk je in de eerste plaats mee in onze operationele
boekhouding. Je bent verantwoordelijk voor de volledige financiële & administratieve opvolging van onze Verkoop
en Accounts Receivable cyclus. Daarnaast word je binnen het departement ingezet op een mix van kleine en
grotere projecten in het kader van rapportering, closing & aangiftes.
Tot jouw takenpakket behoren o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Het opmaken van verkoopfacturen.
Het boeken van bank- en kasdocumenten.
Het correct & up to date houden van de openstaande klanten balans.
Het systematisch rapporteren hierover naar de verschillende stake holders.
Het uitvoeren van diverse controles en analyses binnen je verantwoordelijkheidsdomein.
Het verwerken van fiscale aangiftes, zoals BTW en Intrastat.
Het mee voorbereiden van de afsluitingen en andere wettelijke verplichtingen.

Jouw profiel

•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een Bachelor diploma Accountancy/Fiscaliteit
Je kan een eerste werkervaring in een gelijkaardige functie voorleggen
Je bent zelfstandig en je werkt nauwkeurig
Je combineert klant- en servicegerichtheid met een flinke portie assertiviteit en daadkracht
Je toont je geëngageerd en je hebt met een positieve werkhouding
Je bent stressbestendig en inventief
Naast het Nederlands, beheers je ook de Franse en de Engels taal

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in een professionele omgeving waar jouw enthousiaste collega’s zorgen voor een aangename werksfeer en
bakken energie. We voorzien een volledig opleidingstraject zodat je alle facetten van ons bedrijf kan zien en je vertrouwd
geraakt met onze business. We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden aan alsook ruimte voor initiatief binnen een open
bedrijfscultuur. Daarnaast kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met een pakket aan extralegale voordelen.

