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 110 gemotiveerde medewerkers en een
sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats verworven
in retail, petrol 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.
Onze groei vraagt naar een continue Talent Scouting & Talent Development en daarom zoekt Jet Import:

Allround Boekhoudkundig
Bediende

Functie
Als allround boekhoudkundig bediende ben je vlot inzetbaar op elk deeldomein van de boekhoudkundige afdeling
van Jet Import.
Jouw taken binnen een team van 4 personen kunnen onder andere bestaan uit :
•

Inboeken van aankoopfacturen

•

Facturatie

•

Verwerken van financiële verrichtingen

•

Het aanmaken van nieuwe klanten- en leveranciersfiches

•

Opvolgen van klanten- en leveranciers ouderdomsbalansen

•

Verwerken intragroepstransacties

•

Afpunten van rekeningen

•

Opmaken en indienen van BTW-listings en -aangiftes

Jouw profiel
Onze nieuwe collega
•
•
•
•
•
•
•

Heeft minimum een Bachelordiploma
Reeds een eerste ervaring achter de rug in een financiële of boekhoudkundige omgeving
Stipt en administratief nauwkeurig
Kan prioriteiten stellen en is organisatorisch sterk
Sociaal en vlot in omgang
Goede kennis Nederlands, Frans en Engels
Inventief en uiterst betrouwbaar

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. Je inspanningen worden beloond met een aantrekkelijk
salaris en andere extralegale voordelen.

