
 

 
 
 
Om de verdere groei van aim.group te ondersteunen, zoeken we een gemotiveerde expert-
accountant voor onze kantoren in Gent. 
 
Over aim.group 
aim.group investeert in B2B niche bedrijven en biedt getalenteerde ondernemers de kans om 
samen, als mede-eigenaar en oprechte partners, groei en waarde te creëren op lange termijn. 
 
Binnen aim.group staan onze waarden zoals vertrouwen, respect, kwaliteit en een no-nonsense 
aanpak centraal. Je komt terecht in een onderneming en team waar je de nodige ondersteuning en 
vrijheid krijgt om jezelf te ontplooien. Je zal vanuit je expertisedomein de nodige impact kunnen 
maken en mee kunnen schrijven aan ons groeiverhaal. 
 
Als A tot Z Accountant sta je in voor de boekhouding en ondersteun je de Group Accountant om 
onze financiële processen te automatiseren en optimaliseren, dit voor de verschillende organisaties 
binnen de groep. Verder hebben we nog stappen te zetten richting digitalisatie, dus ook daarin krijg 
je de nodige verantwoordelijkheden, samen met de evolutie richting analytisch boekhouden.  
 
Verantwoordelijkheden 
Binnen deze rol zullen je verantwoordelijkheden bestaan uit: 

• De volledige boekhouding van de toegewezen dossiers zijnde: 
o Dagelijks verwerken en correct afhandelen van inkomende facturen en credit nota’s; 
o Het boeken van de aan- en verkoopfacturen en bankverrichtingen; 
o Het opvolgen van de betalingen van de facturen; 
o Uitvoeren van de maandelijkse boekhoudkundige afsluiting; 
o Opmaak en indienen van de BTW aangiften, IC opgaven en intrastat-aangiften. 

• Het opmaken en verwerken van de verkoopfacturen; 

• Opvolging van debiteurenbeheer; 

• Aanvragen en opvolgen van subsidiedossiers; 

• Fungeren als trusted advisor voor de interne klanten door hen te informeren en advies te 
verlenen; 

• Je rapporteert aan de Group Accountant en geeft ondersteuning bij: 
o De jaarafsluiting, opmaken balans/resultatenrekening/jaarrekening/fiscale aangifte; 
o De maandelijkse management rapportering; 
o Ad-hoc analyses en financiële statistieken opmaken; 
o Implementatie van de analytische boekhouding; 
o Implementatie van automatisatie en optimalisatie van financiële processen. 

 
Ervaring & expertise 
Idealiter neem je de volgende ervaring en expertise mee: 

• Je kijkt terug op 4-7 jaar accountancy ervaring en was in het verleden verantwoordelijk voor 
het dossierbeheer van verschillende organisaties; 

• Je hebt een digitale mindset en bent een expert in Excel; 

• Je hebt een kennis van BTW/Fiscaliteit. Kennis van de Franse BTW wetgeving is een plus of je 
bent bereid hier in te leren; 

• Je hebt een analytische en kritische ingesteldheid. Opvolgen van processen en KPI’s geeft je 
energie; 

• Je kan discreet omgaan met gevoelige informatie; 

• Je werkt graag en goed samen in team en bouwt intern positieve relaties op met de 
stakeholders; 

• Je kan je prioriteiten stellen en goed met strakke deadlines omgaan. Je bent stressbestendig 
genoeg om onder tijdsdruk te werken. 
 

Interesse? We nodigen jou graag uit voor een gesprek. Stuur gerust jouw kandidatuur naar 
maarten.beyaert@aim.group 
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