Hands on Accountant / Credit Controller

Het Belgische modemerk KOMONO werd opgericht in 2009 en wordt ondertussen in reeds 60 landen wereldwijd verkocht.
Voor het hoofdkantoor in Zwijndrecht, vlakbij Antwerpen, is KOMONO op zoek naar een een Hands on accountant en credit controller
die reeds een eerste ervaring achter de rug heeft.
Wil jij graag aan de slag in een snelgroeiende, internationale omgeving met enthousiaste collega’s? Reageer dan snel op deze vacature!
Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en je hebt voldoende kennis van het Engels.
Je hebt een sterke kennis van MS Office en kan gemakkelijk analyses maken met data uit ERP systemen.
Je hebt minstens een bachelor diploma in boekhouding of een andere financiële richting.
Je kan goed zelfstandig werken en bent heel organisatorisch ingesteld.
Je bent communicatief en assertief waardoor je goed bent in onderhandelen.
Je communiceert op een professionele manier via brief, telefoon en e-mail.
Je leert snel, werkt efficiënt en bent proactief ingesteld om goede resultaten te bekomen.

Jouw takenpakket
Account Payable:
•
Je registreert de facturen en je volgt de te ontvangen credit nota’s op.
•
Je boekt dagelijks de banktransfers in en volgt de betalingen op met de bank.
•
Je volgt de cashflow op en stelt periodieke rapporten op voor het management met de laatste status, problemen en actieplannen.
Accounts Receivable:
•
Je verwittigt het salesteam indien er klanten niet of niet tijdig kunnen betalen.
•
Je volgt collectionprocessen op.
•
Je registreert informatie die aanduidt dat een bepaalde klant in een slechtere financiële situatie terecht komt.
•
Je negotieert mee betaalplannen samen met de klanten en de commerciële teams.
•
Je moedigt laattijdige betalers aan om de facturen alsnog te betalen, dit steeds op een vriendelijke en overtuigende manier.
Boekhouding & Administratie
•
Je staat in voor de nodige aangiftes en afsluiting van de boekhouding.
•
Je bent de expert die als link fungeert tussen interne departementen en de externe boekhouder.
•
Je implementeert de juiste processen zodat de boekhouding correct en efficiënt verloopt.
•
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze verzekeraar, bank en het sociale secretariaat.
Wij bieden
KOMONO is een modern en snelgroeiend bedrijf. De job is erg variërend en bovendien krijg je onmiddellijk een vast contract. KOMONO
biedt jou een uitdagende functie binnen een internationale en dynamische omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. In ruil
voor je harde werk en flexibiliteit krijg je een mooi loonpakket met extralegale voordelen.
Interested?
Mail dan jouw cv en motivatiebrief naar work@komono.com

