
(Junior) Accountant

Profielomschrijving :

Op dit ogenblik werken wij o.a. mee aan “NACH in Amsterdam”, “OCC Den Haag”, diverse fietsbruggen en verschillende
pretparkattracties in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Deze projecten kunnen slechts succesvol afgewerkt worden mits de ondersteuning van een sterke administratieve en 
financiële afdeling. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een :

CSM “Steelstructures” NV is één van de belangrijkste Europese bedrijven op het gebied van
hoogwaardige staalconstructies. 
Door onze knowhow en het toepassen van de hoogste kwaliteitsstandaards zoeken
onze ingenieurs iedere keer opnieuw de grenzen op van staal in internationale projecten. 
Hierdoor is CSM in staat om de meest ingewikkelde en technisch hoogstaande projecten
in domeinen als hoogbouw, bruggen, pretparkattracties, architectonische en industriële
constructies, tot een goed einde te brengen.constructies, tot een goed einde te brengen.

Aanbod:

Stuur Uw sollicitatiebrief met c.v. naar

www.csm.be

CSM nv - t.a.v. mevr. M. Claassen
Hamonterweg 103
3930 Hamont-Achel
tel : 011 550 600
e-mail : mieke.claassen@csm.be

Discretie gewaarborgd.

Het verwerken van aankoopfacturen in de algemene en analytische boekhouding, en opvolgen 
van het goedkeuringsproces
Het verwerken van bankuittreksels, diverse stukken, lonen en wedden
Opvolgen van cashplanning en algemene rekeningen
Bijdragen aan de voorbereiding van maandelijkse btw-aangiften, balans en audit
Ad hoc administratieve en boekhoudkundige taken
Je hebt zowel contact met klanten als leveranciers, die door jou nauwkeurig opgevolgd wordenJe hebt zowel contact met klanten als leveranciers, die door jou nauwkeurig opgevolgd worden

Kijk je uit naar een toffe en dynamische nieuwe uitdaging binnen de financiële afdeling  ? 
Dan kan deze functie iets voor jou zijn!

Jouw takenpaket als (junior) accountant :

Je rapporteert rechtstreeks aan de financieel directeur op wiens coaching en inzichten je altijd 
een beroep kan doen.

Je bent in het bezit van een hoger diploma Accountancy (Bachelor/Master) 
Je hebt idealiter een eerste ervaring in een vergelijkbare functie
Je bent hands-on en respecteert deadlines
Je beheerst de boekhoudkundige normen alsook het Microsoft Office-pakket. Kennis van 
Microsoft Dynamics NAV is een meerwaarde
Je spreekt vlot Nederlands, een bijkomende kennis van Duits, Engels of Frans is een pluspunt

We bieden een uitdagende, gevarieerde job in een onderneming met een familiaal karakter 
Je krijgt een volledige on-the-job training
Een aantrekkelijk salaris met bijhorende extralegale voordelen





















