
Senior
dossier-
beheerder
Jouw accountancy-
expertise in een
boeiende job en
duurzame omgeving.

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
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Na een inwerkperiode sta je in voor het nazicht van de boekhoudkundige verwerking. Ook complexere dossiers
ingeven en verwerken behoort tot je takenpakket.
Je beheert zelfstandig de fiscaliteit van je klantendossiers. Dat omvat onder meer het nazien van de wettelijke en
fiscale verplichtingen, zoals de btw- en fiscale afsluiting.
Ook zaken als fiscale en juridische jaargrenzen, waarborgstructuur … volg je op.
Je geeft de klanten deskundig advies bij fiscale vragen en keuzes.
Je behoudt zicht op de fiscale samenhang tussen vennootschapsbelasting, personenbelasting en sociale kas.
Naar je collega’s toe doe je actief aan kennisoverdracht: je stelt je boekhoudkundige kennis en fiscale knowhow ten
dienste van hun professionele ontwikkeling.
Kwalitatieve dienstverlening aan klanten draag je hoog in het vaandel. Met jouw voorbeeld motiveer je je collega’s om
eenzelfde aanpak te hanteren.

Als senior dossierbeheerder pas je je accountancy-expertise toe in een boeiende job, met zin voor initiatief en focus op
de klant. Je krijgt een ruime verantwoordelijkheid: je voert de boekhouding, volgt het fiscale aspect van je
klantendossiers op en begeleidt de klanten actief. Zo sta je mee in voor de groei en ontwikkeling van Dfisc.

 

Senior dossierbeheerder
Functieomschrijving

Profiel

Je hebt een doorgedreven kennis van boekhouding. Ook complexere boekingen kan je feilloos verwerken. Naast deze
expertise heb je kennis van vennootschapsrecht en fiscaliteit, waaronder btw, vennootschaps- en personenbelasting,
regelgeving rond sociale bijdragen …
Je bezit een diploma accountancy (of gerelateerd) op bachelor- of masterniveau. Ook met een ander diploma kom je in
aanmerking als je een stevige ervaring in een gelijkaardige functie kan voorleggen.
Heb je een ITAA-erkenning? Super! Nog geen ITAA-erkenning op zak, maar wel ambitie om die te behalen? We begeleiden
je graag!
Een aanvullende opleiding fiscaliteit vormt een meerwaarde. Ook als je die nog niet gevolgd hebt, maar bereid bent dat te
doen, zien we je graag komen.
Met een analytische benadering en nauwgezette aanpak beheer je jouw klantendossiers tot in de puntjes.
Klanten staan voor jou centraal. Je communiceert vlot met je klanten en verleent hen kwalitatief advies. Met je
klantgerichtheid inspireer je ook je collega’s.
Je kan uitstekend overweg met de computer en hebt uitgebreide ervaring met Word, Excel en Outlook.
Je vindt steeds de juiste toon om met klanten en collega’s om te gaan: je bent sociaal vaardig, communiceert vlot, bent
diplomatisch en discreet.

Ben jij een klantgerichte pro met een stevige technische bagage en een hart voor mensen? Dan word je misschien onze nieuwe
collega:

Wat biedt Dfisc jou?
Een uitdagende job in eigen streek waarin je talent kan groeien en je ruimte krijgt voor autonomie.
Een bediendecontract van onbepaalde duur of een samenwerking op zelfstandige basis: jij kiest.
Ruime kansen om je professioneel te ontwikkelen en bij te leren. Je krijgt toegang tot een brede waaier aan externe
opleidingen. Ook een ITAA-stage behoort tot de mogelijkheden.
Aandacht voor jou als mens, met stimulansen en ondersteuning voor je persoonlijke ontplooiing on the job.
Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.
Werkzekerheid in een stabiele en groeiende omgeving.

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 steven@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 boekhouder/fiscalist voor de functie van senior
dossierbeheerder.

Wie is Dfisc?

Ontmoet Steven en
Jochen. 

Maak gerust een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. 

Leer ons kennen via jobs.dfisc.be
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