Pluriton Belgium BVBA is een zelfstandige exporteur van broedeieren en kuikens van de 3 belangrijkste
legfokbedrijven in de wereld: Hy-Line International in Iowa, H&N International en Lohmann Tierzucht in Cuxhaven.
Pluriton Belgium heeft contract-vermeerderingsbedrijven voor de productie van broedeieren alsook een eigen
broeierij voor de productie van legeendagskuikens in Arendonk. Wij zoeken voor onze locatie Schotelven in
Arendonk:

BOEKHOUD(ST)ER voor KMO
Functieomschrijving
- Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding voor een aantal vennootschappen behorende tot de groep.
- Je volgt alle binnenkomende en uitgaande facturen op, alsook de betalingen.
- Je beheert de balansen en resultatenrekeningen.
- Je bereidt alle aangiftes en verplichtingen voor.
- Je bereidt de maandelijkse en kwartaalafsluitingen zoveel mogelijk voor.
- Je assisteert de externe bedrijfsrevisor bij de jaarafsluitingen.
- Je bent thuis in het opmaken van fiscale en subsidiedossiers.
- Op termijn ben je back-up voor je collega’s inzake Holding-administratie, documentenbeheer export,
personeelszaken en planning broeierij
Profiel
Je hebt een hogere boekhoudopleiding genoten, die je reeds hebt aangevuld met een aantal jaren relevante ervaring
in het al dan niet zelfstandig voeren van een A-Z boekhouding van een middelgroot bedrijf of grotere KMO. Verder
herkent je zich in het onderstaande profiel:
- Je bent erg ICT-minded en vlot met de courantste Excel-toepassingen en ook met draaitabellen. Ervaring met
Navision en/of Exact is een duidelijke plus.
- Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden, en als teamspeler ben je ook bereid deze kennis
te delen met de collega’s. Je hebt een echte KMO-mentaliteit.
- Je hebt een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid.
- Je werkt autonoom, geconcentreerd en georganiseerd. Je bent betrouwbaar en respectvol.
- Je beschikt over een goede kennis van de Engelse taal.
- Je kan je goed behelpen in het Duits.
Aanbod
- Je komt terecht in een enthousiast team van 4 personen
- Gevarieerd takenpakket met veel ruimte voor initiatief en uitdaging; volledige betrokkenheid bij alle
aspecten van de onderneming
- Voltijdse betrekking met een aantrekkelijk en marktconform salarispakket overeenkomstig de geboden
competenties en ervaring, 32 verlofdagen (12 ADV), hospitalisatieverzekering, groepsverzekering,
maaltijdcheques.
Contactinformatie
Iets voor jou? We leren je graag kennen.
Stuur ons je motivatie en CV naar Pluriton Belgium, Schotelven 111, 2370 Arendonk of mail ons via
m.broeckx@pluriton.com

