
 

Wie we 

 

Accountant A-Y 
De Finance afdeling bij ESE in Veurne is op zoek naar een 

Accountant A-Y, die een cruciale rol zal spelen in de 

dagelijkse werking van de afdeling. 

 

  

Wie we zijn 

ESE omvat vier onafhankelijke divisies met elk hun specifieke specialisatie: ESE.roof, ESE.solar, 

ESE.smart en ESE.service. 

 
 

Door onze jarenlange ervaring hebben we heel wat expertise opgebouwd die ons toelaat om 

voor al onze particuliere en industriële klanten de meest ecologische en economische 

oplossing aan te bieden. 
 

Wij zijn actief in Vlaanderen, Brussels gewest, Wallonië en Frankrijk. Voor deze verschillende 

werkgebieden beschikken wij dan ook over de nodige certificeringen en administratieve 

procedure kennis. 
 

De passie voor techniek leidde tot een doorgedreven selectie van alle nodige componenten 

en merken. De meeste van onze componenten laten we zelf produceren of voeren we zelf 

rechtstreeks in. Gezien onze schaalgrootte zijn we voor de meeste van onze merken invoerder, 

verdeler en service partner. 

 

Wat je doet 

 

In de rol van Accountant heb je een ruim en variërend takenpakket. Je werkt operationeel, 

maar je wordt ook betrokken in strategischere, financiële vraagstukken. Een greep uit het 

uitgebreide takenpakket van de Accountant: 
 

● Je staat in voor het inboeken van aankoop- en verkoopfacturen; 

● Je voert betalingen uit en volgt de banktransacties correct op;  

● Je volgt klantenbetalingen op en je signaleert betalingsproblemen tijdig aan de 

verantwoordelijke Sales Manager;  

● Je rapporteert maandelijks de financiële resultaten en geeft daarbij advies aan het 

management;  



 

 

● Je adviseert het management over financiële en fiscale wet- en regelgeving en past die 

ook toe op vraagstukken binnen de onderneming;  

● Bij een financiële audit ben jij de eerste contactpersoon;  

● Als accountant werk je heel nauw samen met ons extern boekhoudkantoor en andere 

fiscale partners.  

 

●  

● Planning en organisatie is volledig jouw ding. 

● Je hebt een diploma (master of bachelor) in een boekhoudkundige richting of bent 

gelijkgesteld door ervaring;  

● Enige ervaring (2 tot 5 jaar) in een gelijkaardige rol is noodzakelijk;  

● Ervaring met Bouwsoft en met Exact Online is een grote troef. Uiteraard werk je vlot met de 

courante Office-toepassingen, in het bijzonder met Excel.    

● Je bent analytisch en hebt strategisch inzicht in boekhoudkundige resultaten en processen; 

● Je kan goed om met deadlines en weet de juiste prioriteiten te leggen;  

● Je spreekt vlot Nederlands; Frans en Engels zijn een plus;  

● Je bent proactief en communiceert vlot. 

 

 
 

Een vaste, voltijdse job binnen een jong en snelgroeiend bedrijf. Een motiverend loonvoorstel, 

aangevuld met extralegale voordelen (maaltijd- en ecocheques).  
 

Maar meer nog:  

● Een degelijke opleiding en inwerkperiode;  

● De mogelijkheid om je stempel te drukken op zeer afwisselende en uitdagende projecten;  

● Ruimte voor initiatieven en ideeën, hoe gek dan ook;  

● Veel vrijheid en autonomie, maar kan steeds terugvallen op je collega’s;  

● Je komt in een losse en ongedwongen werksfeer terecht met gedreven en positieve 

collega’s; 

● 20 dagen verlof en 6 dagen ADV; flexibele verlofkeuze. 

 

 

+32 (0)58 593950 - jobs@esegroup.be 

Wat we bieden 

 Wie we zoeken 

 

mailto:jobs@esegroup.be

