
Dossier-
beheerder
Bied jij een
kwaliteitsvolle, brede
adviesverlening aan
onze klanten?

Thuiswerk is helemaal
ingeburgerd en zal ook na
corona (deels) mogelijk
blijven. 

Work-life balance
Vind jij dat ook zo
belangrijk? Onze
gestructureerde werking
en degelijke planning
maken overwerk
overbodig. Ook tijdens de
btw-periode. 

Topteam in een wendbare
organisatie
Je behoort tot een jong
team van experten in een
flexibele en stabiele
omgeving. Samen zijn we
wendbaar zodat elke
uitdaging snel en structureel
aangepakt wordt.

Bij Dfisc krijg je een
groeiplan op maat met
wetgeving,
ondernemerschap en
ontwikkeling van je soft
skills. Het Dfisc-
leerplatform ondersteunt
je hierin. Je kan je talent
ook doen groeien in
interne kantoorprojecten.

Talentontwikkeling

Solliciteer via jobs.dfisc.be

http://jobs.dfisc.be/


Klantendossiers verwerk je van A tot Z: je volgt de volledige boekhouding en de fiscaliteit op.
Je ondersteunt ondernemers met professioneel advies op financieel, fiscaal en economisch vlak. Aan afwisseling
geen gebrek: je krijgt een gevarieerde klantenportefeuille onder je hoede.
Voor je klanten ben je het eerste aanspreekpunt. Zo bouw je een vertrouwensrelatie met hen op, in wederzijds
respect. Om je eigen expertise te versterken kan je in het kantoor rekenen op heel wat ondersteuning: van je
seniorcollega’s, de vennoten, de in-house jurist en mensen in coördinerende functies.
Je werkt nauw samen met je collega’s-dossierbeheerders om synergie en meerwaarde te creëren voor onze klanten
en binnen het kantoor.

 

Dossierbeheerder

Functieomschrijving

Profiel

Je hebt een bachelordiploma accountancy-fiscaliteit of hoger. Heb je pas je opleiding achter de rug of kan je al
werkervaring voorleggen? In beide gevallen zijn we geïnteresseerd in je talent en persoonlijkheid.
Ook met een ander diploma ben je welkom als je relevante ervaring als dossierbeheerder bij een fiduciaire kan voorleggen.
Voortdurend bijleren en je talenten ontwikkelen spreekt je aan.
Je bent een teamplayer die vlot communiceert.
Je kiest in overleg met ons het optimale aantal uren voor je job: parttime (min. 1/2) tot fulltime is mogelijk.

Ben jij een gedreven teamplayer met zin voor verantwoordelijkheid? Dan word je misschien onze nieuwe collega:

Wat biedt Dfisc jou?

Zoek je een interessante job in eigen streek met stabiliteit en ruimte voor autonomie en groei? Check!
Een contract van onbepaalde duur, met werkzekerheid in een stabiele en groeiende omgeving.
Ruime kansen om je professioneel te ontwikkelen en bij te leren. Je krijgt toegang tot een brede waaier aan externe
opleidingen. Droom je ervan om een ITAA-titel te behalen? Ook die ambitie ondersteunen we!
Stimulansen om je people skills te ontwikkelen on the job. Aandacht voor jou als mens, met voldoende ondersteuning om
je verder te ontplooien.
Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.

Solliciteer

Meer weten over werken bij Dfisc? Surf naar Dfisc jobs en kom alles te weten over onze bedrijfscultuur.

Zin om je vast te bijten in deze high profile job? Overtuig ons van je talent, persoonlijkheid en passie. Mail je motivatiebrief en
cv naar office@dfisc.be. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

https://jobs.dfisc.be/
mailto:steven@dfisc.be


Dfisc is een dynamisch boekhoud- en adviesbureau gevestigd in
Brugge. We begeleiden ondernemers, vzw’s en freelancers in elke fase
van hun activiteit. Onze medewerkers zijn ambitieus en ontwikkelen
zich voortdurend verder. Kwaliteit, professionalisme en een
persoonlijke aanpak staan centraal bij Dfisc.

Ons team bestaat momenteel uit twaalf enthousiaste en goed
opgeleide medewerkers. Omdat we blijven groeien, zijn we op zoek
naar een bijkomende boekhouder/fiscalist voor de functie van
dossierbeheerder.

Wie is Dfisc?

Ontmoet Steven en
Jochen. 

Maak gerust een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. 

Leer ons kennen via jobs.dfisc.be

http://jobs.dfisc.be/

