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Accounting Assistant 

  
DOEL 
Als accounting assistant ondersteun je de Financiële Dienst met boekhoudkundige taken 
en verrichtingen.  
 

 
BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Opvolgen en controleren van openstaande facturen en pro-actief actie nemen ten 
aanzien van klanten met openstaande facturen.  

 Aanmaningsprocedures opvolgen en op een professionele manier nodige acties 
nemen en overleggen met de Commerciële dienst. 

 Bij geprotesteerde facturen uitzoeken wat de reden hiervoor is en eventueel actie 
ondernemen (afstemmen met de operationele dienst, eventueel correcties 
doorvoeren,...).  

 Je voert de nodige uploads uit van facturen in het ERP systeem (SAP).  
 Rapportering van de Account Receivable aan de Finance Manager. 
 Back-up voor het behandelen van alle binnenkomende facturen: voorregistratie, 

matching met PO, controleren, coderen, ter goedkeuring voorleggen en inboeken 
 
In samenwerking met de Chief Accountant: 

 Ondersteunen en meehelpen bij de maandelijkse closing en het samenstellen van 
provisies.  

 Boeken van maandafsluitingen en de general ledger postings inboeken in het ERP 
Systeem (SAP). 

 Binnenkomende & uitgaande betalingen boeken en een overzicht bewaren van 
openstaande items. 

 Verplichte enquêtes voorbereiden en tijdig indienen bij de betrokken instanties. 
 Aanmaken en aanvragen van nieuwe leveranciers & klanten in het ERP pakket. 

 
Algemeen: 

 Meewerken in verbeter en optimalisatieprojecten binnen de Financiële dienst (oa. 
implementatie van verbeterde procedures) 

 Verder ondersteun je de dienst met mogelijke ad hoc boekhoudkundig werk of 
assistentie van de controlling (bv. voorbereiding van analyses, verzamelen van 
gegevens). 

 
 

RAPPORTERING 
 Je rapporteert aan de Chief Accountant 

 
 

VOORNAAMSTE COMMUNICATIE/CONTACT 
Intern 

 Je staat in nauw contact met onze commerciële dienst. 
 Je staat in contact met onze operationele dienst. 
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Extern 
 Het externe contact zal zich vooral richten tot onze klanten 

 
BEKWAAMHEDEN/VAARDIGHEDEN/ERVARING: 
Noodzakelijk om de vereisten van de functie uit te voeren:   
 Je hebt een financiële of accounting achtergrond (Bachelor Niveau).  
 Kennis van de maritieme sector is een sterk pluspunt. 
 Je bent leergierig en hebt een breed interesseveld binnen de financiële dienst. 
 Nauwkeuring werken binnen een sterk veranderende omgeving. Je pakt taken vast en 

werk ze zelfstandig uit. 
 Rekening houden met deadlines en kunnen omgaan met een fluctuerende werkdruk.  
 Een sterke kennis van courante office toepassingen. Een zeer goede  kennis Excel. 

Ervaringen met een ERP pakket is een sterk pluspunt (SAP). 
 Je bent proactief en denkt mee met andere financiële vraagstukken binnen de dienst (oa. 

projecten binnen de financiële dienst). 
 Je bent conform de interne procedures en geldende bedrijfswaarden en gaat 

confidentieel om met vertrouwelijke informatie 
 Sterke teamplayer met een positieve mindset.  
 Je kan je op een professionele manier uitdrukken, zowel in het Nederlands als in het 

Engels (mondeling als schriftelijk). 
 

 
Handtekeing Werknemer:   Datum: 


