chief accountant
Functie-inhoud: U bent de centrale steunpilaar in de dienst
boekhouding-fiscaliteit. Dit houdt o.m. in • verantwoorde
lijkheid voor de algemene en analytische boekhouding.
Dit omvat de controle en verwerking van aankoop
facturen, debiteurenopvolging, fiscale en btw-aangiften
en maandelijkse rapportering • opmaak van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening • advies bij de
opmaak van budgetten • financiële en organisatorische
adviezen die een toegevoegde waarde hebben voor het
operationeel beleid en de resultaten • relatie met revisoren,
banken en verzekeringsmaatschappijen • leiding geven
aan 2 medewerkers • over al uw activiteiten rapporteert u
rechtstreeks aan de CF0-bestuurder.

Functieprofiel: Opleidingsniveau master of bachelor in een
financiële of economische richting. • Perfect tweetalig N/F.
• Ervaring is een must. • Uitstekend logisch en analytisch
denkvermogen die u toelaten goede syntheses te maken
en heldere conclusies te formuleren. • U kan meedenken in
functie van het grotere geheel en oplossingen aanreiken.
• U bent een betrouwbare en leidinggevende people
manager en geoefend ERP-gebruiker.

Functievoordelen: U komt terecht in een dynamische
onderneming in volle expansie. • Uw functie gaat
gepaard met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en
ruimte voor eigen invulling. • Er is een zeer competitief
salaris voorzien, aangevuld met extralegale voordelen
en een representatieve bedrijfswagen.

Interesse voor deze functie? Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op onderstaand adres.
Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gevraagde
profiel beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud.
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92 - Fax: 051 25 36 50 E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B - Lid van Federgon

Cellumat (www.cellumat.eu) is een Frans-Belgisch initiatief en snelgroeiende fabrikant van hoogwaardige cellenbetonblokken
voor de bouwsector. Vanuit haar recente fabriek in Saint-Saulve nabij de Frans-Belgische grens worden de producten verdeeld
in Frankrijk, België en Nederland. De succesfactoren van het bedrijf zijn een sterke innovativiteit, kwaliteit en een team van
± 75 gemotiveerde Belgische en Franse medewerkers. Met het oog op het efficiënt ondersteunen van de directie in het algemeen
en de CFO-bestuurder in het bijzonder kijken we op korte termijn uit naar een (m/v):

