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, 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.
Om deze groei verder te realiseren is Jet Import op zoek naar een:

Junior Boekhouder

Functie
Als boekhouder binnen de aankoopdienst van Jet Import ben je verantwoordelijk voor het inboeken van de
aankoopfacturen in het kader van onze Sales & Marketing activiteiten.
Uiteraard ben je een accuraat persoon, maar je houdt tevens ook rekening met het breder kader van je werk.
Daarvoor waak je over:
✓
✓
✓
✓
✓

Een goed begrip van de onderliggende transactie /prestaties
Een correcte uitsplitsing van kosten over de verschillende merken
Een kwalitatieve commentaar (Engels) bij elke boeking - jouw werk vormt rechtstreeks de basis voor de
rapportering naar Brand Owners en geeft in één oogopslag het juiste inzicht aan de controllers
Ad hoc rapportering naar verschillende budgetverantwoordelijken inzake status budget & flow facturen
Het aanleveren van status budget (per brand) naar Controllers

Jouw profiel

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bachelor Accountancy – Fiscaliteit of Graduaat Boekhouden
Een eerste ervaring is mooi meegenomen, maar geen must
Je werkt nauwkeurig en precies
Je bent communicatief sterk en leergierig
Je hebt een professionele kennis van het Engels
Je wil graag verder groeien en bruist van de ondernemerszin

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. Door je ondernemingszin krijg je heel wat kansen in verschillende snelgroeiende
markten. Vergeet zeker niet dat werken voor topmerken je een echte kick geeft.
We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden aan binnen een open bedrijfscultuur. Je inspanningen worden
beloond met een aantrekkelijk salaris, een bedrijfswagen, een smartphone en andere extralegale voordelen.

