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Om de verdere internationalisering en groei te realiseren, zoeken wij naar een  

Accounting & HR Assistant

Wie ben jij

Ben jij op zoek naar een afwisselende, brede functie in een informele omgeving, waar ruimte 

en waardering is voor jouw eigen input en ideeën? Zijn nauwgezetheid, verantwoordelijk-

heidsgevoel en sterke communicatievaardigheden (NL/FR/ENG) jouw talenten? Dan zij wij 

op zoek naar jou! 

Doel van de functie 

Jij neemt de volle verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van de algemene, klanten- en 

leveranciersboekhouding en verzorgt een piekfi jne interne en externe fi nanciële rapportering. 

De personeelsadministratie, inclusief salarisverwerking in samenwerking met het sociale 

secretariaat, neem jij ook voor je rekening.

Kerntaken 

De functie is een combinatie van standaard dagelijkse boekhoudkundige taken (met gebruik 

van SAP Business One), opvolging van debiteuren en crediteuren en de maandelijkse 

personeelsadministratie. Daaronder vallen onder andere ook de volgende kerntaken:

  Balans- en resultaatsrekeningen documenteren en rapporteren

  Beheren van de afschrijvingen van vaste activa

  Alle wettelijk verplichte aangiftes (BTW, Intrastat, etc.) voorbereiden

  Financiële rapporteringen

  Ondersteunen van de Finance & Administration Manager bij haar/zijn dagelijkse 

 werkzaamheden en verzorgen van de algemene administratie van de afdeling

Competenties

  Opleiding Bachelor Accountancy (of gelijkwaardige ervaring)

  Kennis van MS Offi ce tools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

  Ervaring met SAP Business One is een pluspunt

Wie zijn wij

BELPARTS is een internationaal familiebe-

drijf (oprichting 1987) - dat vandaag deel 

uitmaakt van de Afriso groep- , 

gespecialiseerd in ontwerp, ontwikkeling 

en productie van topkwaliteit HVAC-

componenten (Heating, Ventilation & Air 

Conditioning). Met ons dynamx™ product 

hebben we 2 awards gewonnen: Reddot 

Award en IF Design Award. Met onze 

innovatieve en ecologisch verantwoorde 

aanpak streven wij als bedrijf steeds naar 

hoger comfort voor de eindgebruiker en 

een dalende ‘life time cost’ van de 

installatie.

We innovate. Create.

Together with you. A better climate.



  Talenkennis: NL/FR perfect gesproken, voldoende schriftelijk; Engels en/of Duits is 

 een pluspunt

Persoonlijkheid

 Jij bent resultaatgericht en zeer nauwkeurig en stipt in je werk, maar ook fl exibel, 

 leergierig en polyvalent. 

 Je bent georganiseerd, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een uitsproken  

 KMO-spirit. Daardoor ben je niet bang om ook andere taken mee aan te pakken en 

 creatief mee te denken over oplossingen die ons bedrijf en het werk van alle collega’s 

 ten goede komen. 

 Je bent voldoende communicatief en assertief om telefonisch moeilijke dossiers af 

 te handelen.

  Je bent collegiaal en integreert moeiteloos in het bestaande team.

Aanbod

  Een boeiende job in een innovatief familiebedrijf met no-nonsense mentaliteit 

 en groeipotentieel 

  Een groep van enthousiaste mensen 

  Een marktconforme en resultaatgerichte verloning met diverse extralegale voordelen 

  Een doorgedreven opleiding over onze producten en procedures.

Interesse?

Stuur dan JOUW CV met motivatiebrief naar jobs@belparts.com met vermelding van de 

functie. Heb je nog een vraag over onze vacature, stuur ons een e-mail en we bellen jou 

even op.

Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen we jou graag naar www.belparts.com

BELPARTS Group NV

Wingepark 4

BE - 3110 Rotselaar

T  +32 (0)16 26 93 26 

E  jobs@belparts.com

We innovate. Create.

Together with you. A better climate.

www.belparts.com

Waar zijn wij actief

BELPARTS is in de thuismarkten Nederland, 

België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland 

actief met een eigen verkooporganisatie. 

Daarnaast werken we aan de uitbouw van 

een netwerk van internationale partners.


