
 

Junior Accountant / Assistent Dossierbeheerder  

(m/v/x) 
                                                                                  

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Wens je jouw carrière een boost te geven? Werk je graag 

met cijfers? Ben je een leergierig en gemotiveerd persoon? Beschik je over een eerste ervaring 

binnen een boekhoudkantoor?  Lees dan verder! 

BSM is een jong dynamisch kantoor dat zich specialiseert op het vlak van accountancy en fiscaliteit. 

Onze werknemers begeleiden met plezier hun klanten in de wereld van boekhouding & fiscaliteit. 

 

Je zal terecht komen in een dynamische omgeving dat in volle groei is. Ben jij een boekhoudkundig-

fiscaal talent dat graag financiële kennis en kunde wil verruimen binnen verschillende en uitdagende 

dossiers? Dan ben jij de Junior Dossierbeheerder die we zoeken! 

Jouw takenpakket 

✓ Je staat de client te woord bij vragen i.v.m. hun boekhouding 

✓ Je beheert digitale accountancy dossiers 

✓ Je doet de voorbereiding van aangiften vennootschap-en personenbelasting en eindejaar 

balansen 

✓ Je doet de voorbereiding van de resultatenrekening voor éénmanszaken 

✓ Je maakt de btw aangiftes en BTW listing op  

 

Jouw profiel 

✓ Je bent een ambitieus persoon, die uitkijkt naar doorgroeimogelijkheden 

✓ Je beschikt over een Bachelor Accountancy-Fiscaliteit of Masterdiploma in een relevante richting 

✓ Bijkomende opleidingen zijn een extra troef 

✓ Je hebt minstens 3 jaar werkervaring binnen een boekhoudkantoor 

✓ Je haalt voldoening uit het afleveren van foutloze dossiers 

✓ Je kan een goede balans bewaren tussen nauwkeurig en snel werken 

 

Wat bieden wij jou aan 

✓ Een contract van onbepaalde duur op fulltime basis 

✓ Een uitdagende functie waarin je heel wat interessante dossiers mag verzorgen. Het diverse 

cliënteel, van klein tot groot zorgt ervoor dat nooit afwisseling te kort komt 

✓ Je kan rekenen op een mooie verloning op basis van je expertise en ervaring 

✓ Dit alles wordt nog eens aangevuld met een bende enthousiaste, hulpvaardige collega’s die jou 

graag verwelkomen! 

 

Geïnteresseerd? 

Herken je jezelf in deze job omschrijving en/of wens je meer informatie?  Aarzel dan niet langer 

en klik dan op solliciteren of neem contact op via:  

lynn@bsm-bv.be  

 

mailto:lynn@bsm-bv.be

