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VACATURE 
 

VACcount is op zoek naar een BOEKHOUDER / DOSSIERBEHEERDER 
 
VACcount staat voor professionele dienstverlening en multidisciplinair advies. 
Ondernemers, ongeacht welke bedrijfsvorm, zijn gedreven om van hun bedrijf een succes 
te maken. VACcount schrijft graag mee aan dit verhaal. VACcount is meer dan boekhouden. 
Dankzij de sterk doorgedreven digitalisering heeft de ondernemer 24/7 toegang tot zijn 
cijfers, houdt hij/zij gemakkelijk overzicht en bespaart tijd. Die tijd besteedt VACcount aan 
het verhaal achter de cijfers zodat je als ondernemer bewuste keuzes kan maken. 
 
Naast de boekhoudkundige verwerking situeert het zwaartepunt van de job zich in het ontwikkelen 
van strategische plannen volgens de visie en persoonlijke ideeën van onze ondernemers. Onze 
klanten verdienen een correct advies over een passend juridisch statuut, bedrijfsoverdrachten, 
erfrecht, successie en vermogensbeheer, sociale wetgeving. Het advies wordt samengesteld in nauw 
overleg met eventueel externe experten. 
 
Voor deze uitdagende job zoeken we een gedreven boekhouder - fiscalist - TEW, in het bezit van het 
talent om complexe materies te vertalen in mensentaal. Je moet accuraat, resultaatgericht en 
zelfstandig kunnen werken. Tevens ben je leergierig in deze materie en haal je het onderste uit de kan 
voor onze klanten. We voorzien een stappenplan om door te groeien in onze organisatie. 
 
Takenpakket: 

 Volledige boekhouding en fiscaal dossierbeheer 
 Klantenadvies en –begeleiding 
 Bijstand bij fiscale controles 

 
Profiel: 

 Je beschikt over een Bachelor of -Master diploma Boekhouding – Accountancy 
 Je beschikt over een ITAA erkenning of bent bereid stagiair accountant ITAA te worden 
 Je hebt minstens 1 tot 3 jaar werkervaring in een boekhoudkantoor 
 Je bent communicatief en sociaal klantgericht 
 Je bent nauwkeurig, punctueel, precies en kwaliteitsgericht 
 Je hebt een sterke kennis over fiscaliteit 
 Je werkt autonoom en weet steeds de deadlines te respecteren 
 Je bent een dynamische teamplayer met een gezonde portie ambitie 
 Kennis van Yuki, Exact online, AFAS zijn een troef 
 Kennis van Superfisc en Accon is ook een troef 

 
Wij bieden: 

 Voltijdse, vaste job 
 Een salaris volgens barema, extralegale voordelen, … 
 De nodige communicatie apparatuur zoals laptop en smartphone 
 Keuze werkplek: kantoor Merelbeke (Burgemeester Maenhautstraat 44E) of kantoor 

Borgerhout (Morckhovenlei 93 bus2). 
 
Stuur uw Sollicitatiebrief en uw CV naar: 
VACcount – Gerry Poppe – Morckhovenlei 93 bus 2 – 2140 Borgerhout of mail gerry.poppe@vac.eu 


