
Hongerig naar een 
nieuwe uitdaging?

Dupont is al meer dan 35 jaar het paradijs voor voedingsprofessionals, hobbykoks, foodies en grillmasters. Hip en tren-
dy kitchen stuff, of liever de klassieke degelijkheid: bij Dupont vind je het allemaal: van potten en pannen tot presenta-
tiemateriaal, servies en keukentoestellen: de mooiste merken en het ruimste aanbod. 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een Hoofdboekhouder (M/V) met pit!  

Als (enige) boekhouder ben jij verantwoordelijk voor de volledige boekhouding A – Y. Meer bepaald sta je in voor:

  De uitgaande facturatie e-invoices
  Debiteuren – en crediteurenbeheer
  Het inboeken en controleren van aankoopfacturen volgens de reeds bestaande goedkeuringsflow
  De kascontrole
  Het verwerken en controleren van CODA-bestanden
  Het opmaken en indienen van de maandelijkse BTW-, IC- en Intrastataangifte
  De voorbereiding van de jaarafsluiting, ism het extern accountantskantoor 

 Je beschikt minimum over een diploma Bachelor Accountancy-Fiscaliteit en enkele jaren relevante ervaring
  Je zet de puntjes op de i en neemt initiatief waar nodig
  Je beschikt over een goede kennis Nederlands/Frans 
  Je bent collegiaal, communicatief doch discreet en enthousiast 
  Verdere automatisering en digitalisatie van de boekhouding schrikt je niet af
  Je hoeft geen foodie te zijn, al is dat wel een pluspunt 

Functieomschrijving

Profiel
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Een voltijdse functie met een gevarieerd takenpakket en een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralega-
le voordelen zoals maaltijd – en ecocheques 
Werkzekerheid in een gezond, groeiend familiebedrijf, één van dé referenties in de sector 
Je komt terecht in een moderne (nieuwbouw in 2019), familiale KMO, waar een typische cultuur van 
geven en nemen heerst: respect, collegialiteit, professionalisme en een open blik, dat zijn de drijfveren van 
dit dynamische, hechte team.

Aanbod

Heb je er zin in?

Vacature Hoofdboekhouder (M/V) met pit

Stuur snel jouw CV en motivatiebrief 

  Per e-mail naar  administratie@dupont.be t.a.v. Ellen Devriendt (HR)
  Per post naar Dupont NV · t.a.v. Ellen Devriendt (HR) · Pluim 5 · 8550 Zwevegem 


