
Junior & Senior Accountants gezocht  
voor dynamische en positieve werkomgeving

Werken bij Mon3aan, en je bent in de wolken
Mon3aan, pionier in de digitalisering van de klassieke boekhouding werkt volledig in de cloud. En dat zijn geen  
loze woorden. Binnenkort zetten we letterlijk al onze printers aan de deur. Dat creëert ruimte en die willen we 
opvullen met een extra junior en senior accountant accountant voor onze kantoren te Gavere en Aalst om  
onze interessante en groeiende klantenportefeuille een perfecte financiële ondersteuning te geven.  

Welke hemelse zaken heeft Mon3aan voor jou in petto?
Wij bieden je een gevarieerde en uitdagende job in een bedrijf met een duidelijke visie. We gaan volledig voor 

digitaal en geven je de kans daaraan mee te werken. We begeleiden je op de juiste manier en zorgen voor 

permanente opleidingen zodat jij je projecten van a tot z zelfstandig kan beheren. Onze hiërarchie is van het 

horizontale soort. We werken samen in een aangename, familiale, respectvolle en niet competitieve sfeer  

en delen onze kennis. 

Welke Junior & Senior Accountant wil ons team versterken?

Als junior accountant bouw je mee aan het automatiserings- en digitaliseringsproces van de administratie van 

onze klanten en zie je erop toe dat ze hun fiscale en administratieve verplichtingen vervullen. Je verwerkt en 

analyseert hun cijfers in functie van een realtime financieel dashboard.

Jouw profiel?
• Je beschikt minimaal over een bachelordiploma met 

specialisatie accountancy-fiscaliteit. 

• Je beschikt over een flinke dosis teamspirit, houdt van 

uitdagingen en bent gemotiveerd en leergierig.  

Zin voor initiatief en vernieuwing zijn een troef. 

• Je kijkt ernaar uit kennis te maken met gedigitaliseerde 

en geautomatiseerde bedrijfsprocessen en veel bij  

te leren.

Ons aanbod?
Jij biedt ons veel, je krijgt dus ook veel terug. Een 
aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale 
voordelen. Maar bovenal een aangename en 
flexibele werkomgeving in een financieel gezonde 
onderneming die bruist van de enthousiaste 
collega’s. Zij stomen jou klaar voor de job. 
Overdonder je ons met je talent? Dan groei je door.

Ga voluit voor een toekomst in de cloud



Als senior accountant word je verantwoordelijk voor een gevarieerde klantenportefeuille, samengesteld op 

basis van je expertise en ervaring. Je beheert en optimaliseert hun administratief en fiscaal dossier van a tot z. 

Je bouwt mee aan het automatiserings- en digitaliseringsproces van hun administratie, verzorgt alle fiscale- en 

administratieve verplichtingen en verwerkt en analyseert hun cijfers met het oog op het realiseren van hun 

realtime financieel dashboard.

Jouw profiel?
• Je beschikt over een master- of bachelordiploma met 

specialisatie accountancy-fiscaliteit, of een richting die 

affiniteit toont met onze business. 

• Een bijkomende fiscale opleiding is meegenomen. 

• Je beschikt over meer dan vijf jaar ervaring, een brede 

interesse in diverse boekhoudkundige aspecten,  

een analytisch denkvermogen en sterke 

communicatieve skills. 

Ons aanbod?
Jij biedt ons veel, je krijgt dus ook veel terug. 

Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een 

bedrijfswagen en andere extralegale voordelen. 

Maar bovenal een aangename en flexibele 

werkomgeving in een bedrijf met een interessant 

cliënteel en een uitdagende groeimarkt. Je krijgt 

een grote verantwoordelijkheid, de mogelijkheid 

je talenten verder te ontplooien en permanente 

opleidingen. Stilstaan staat niet in ons woordenboek.

Wil je jouw talent bij ons botvieren? 
Stuur dan nu je cv met motivatiebrief naar Mon3aan  
t.a.v. Günther Van Gysegem, via info@mon3aan.be. 
Vijf dagen later weet je of we rond de tafel kunnen zitten.

Ga voluit voor een toekomst in de cloud
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