
Functie:
Als boekhouder ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse accounting bij dmlights. Daarnaast bereid je 
glasheldere rapporten voor voor het management, zodat ook zij een duidelijk zicht krijgen op de cijfers. 

Tijdens je werkdag zal je...
● alle fiscale verplichtingen aan diverse instanties uitvoeren en opvolgen.

● kosten en financiële verrichtingen inboeken in het ERP systeem.

● maandelijkse afsluitingen maken (incl. bepalen werken in uitvoering).

● vanuit je rijke ervaring het aanspreekpunt zijn voor financiële vragen van je collega’s.

● de maandelijkse management rapportering voorbereiden.

● liquiditeiten van de firma opvolgen.

● verantwoordelijk zijn voor debiteuren- en crediteurenbeheer.

We verwachten van jou dat je…
● in het bezit van een Bachelor of Master diploma Accountancy-Fiscaliteit.

● minstens drie jaar relevante ervaring als boekhouder kan voorleggen.

● vertrouwd bent met boekhouden in een internationale omgeving.

● over een sterke verantwoordelijkheidszin beschikt.

● administratief sterk bent en stipt en nauwkeurig werkt.

● oog voor verbetering hebt en creatieve oplossingen kan bedenken.

Wij bieden jou...
● een fulltime (38u) job bij een Belgische onderneming met een internationale visie.

● mogelijkheden om mee te groeien met het bedrijf.

● een competitief loon aangevuld met extralegale voordelen.

● de nodige ontspanning in de vorm van een nieuwjaardrink, mosselsouper, …

● een aangename werksfeer, leuke collega’s en gezonde tussendoortjes in de vorm van vers fruit.

● de mogelijkheid om je bij te scholen via gespecialiseerde cursussen, seminaries, online trainingen, …

● medewerkerskorting op alles wat je in onze webshop vindt!

Weet je met je enthousiasme geen blijf na het lezen van deze vacature? Neem dan snel contact op via 
jobs@dmlights.be en wie weet word jij binnenkort het nieuwste lid van ons dmlights team.

Boekhouder
Bij dmlights kopen en verkopen we internationaal. 
Daarmee gaat natuurlijk een flinke boekhouding 
gepaard. Om ervoor te zorgen dat deze steeds op 
een correcte wijze wordt bijgehouden zoeken we 
een ervaren boekhouder, die leiding kan geven aan 
ons accountancy team.


