Wonderful Drinks is een nieuwe, innovatieve speler gespecialiseerd in de marketing en distributie van premium dranken voor
de Nederlandse markt. Met een portfolio aan merken zoals Fever-Tree, Copperhead Gin, Gosling’s Rum, Vithit & Almdudler
kiezen wij er uitdrukkelijk voor om ons te richten op de markt van de innovatieve en onderscheidende dranken. Hierbij
vertrekken wij vanuit onze eigen visie op het bouwen van merken.
Wonderful Drinks kan rekenen op de jarenlange ervaring van zusterbedrijf Jet Import, de Belgische drankenimporteur van
onder andere Red Bull, Fever Tree & Almdudler met een omzet van 145 miljoen euro en jaarlijkse double digit groei. Innovatie,
kwaliteit, rentabiliteit, gedrevenheid, maar bovenal een grenzeloos enthousiasme van de medewerkers, staan voor zowel Jet
Import als Wonderful Drinks garant voor een sterke groei.
Om deze groei verder te kunnen ondersteunen, zoeken wij een administratief sterke Senior Accountant voor Wonderful Drinks
BV, die de eindverantwoordelijke is voor de backoffice Wonderful Drinks BV en die werkt vanuit de kantoren van Jet Import in
Lauwe.

Senior Accountant

Functie
Als Senior Accountant Wonderful ben je verantwoordelijk voor de verwerking van alle financiële en boekhoudkundige gegevens
voor deze vennootschap. Tot je takenpakket & verantwoordelijkheden behoren:
•
Het opstellen van managementrapporten (weekvolumes, winstbijdrage etc.), het indienen van diverse aangiftes
(verbruiksbelasting, afvalfondsbijdrage,…) en het voorbereiden van budgetten en forecasts
•
Het opnemen van de rol als contactpersoon voor de Nederlandse fiduciaire, waarmee je nauw samenwerkt voor o.a.
de jaarafsluit van de boekhouding, alsook voor de ICP- en BTW-aangifte, etc.
•
De controle van de financiële administratie en het financieel beheer
•
Supervisie van de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de order verwerking, klantencontact en de administratieve
opvolging van de goederenstromen, facturatie & boekhouding
•
De doorrekening van kortingen in de budgetten en het uitzoeken & opvolgen van litiges
•
Het beheer van artikelcodes en prijzen
•
De controle van de aankoopfacturen
•
Het nauwgezet opvolgen van het debiteurenbeheer
•
De betaling van de facturen en het boeken van bankafschriften

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je genoot een hogere economische opleiding (Master/Bachelor) en je beschikt over een gedegen fiscale kennis
Je hebt reeds een eerste relevante ervaring in een boekhoudkundige functie (3 à 5jaar)
Je combineert een gestructureerde werkaanpak, met een doorgedreven analytisch inzicht
Je houdt ervan om zelfstandig te werken
Je bent stressbestendig en je kan vlot overweg met strakke deadlines
Je bent nauwkeurig en leergierig
Je kan vlot overweg met boekhoudprogramma’s
Je bent een teamplayer, die graag collega’s begeleidt

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.

