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1. Een zeer interessante en uitdagende functie binnen een boeiende en unieke organisatie waarin een 

dynamische en collegiale sfeer heerst met veel autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel 

2. Voor wat hoort wat en de juiste persoon op de juiste plaats geniet dan ook van een aantrekkelijk 

verloningspakket voor de geleverde inzet en engagement  

3. Thuiswerk is mogelijk en wordt ondersteund met de nodige werkmiddelen en tools 

4. Flanders’ FOOD heeft haar hoofdkantoor in Brussel en moedigt woon-werkverkeer via gebruik van het 

openbaar vervoer sterk aan. 

 
 

 

 

INTERESSE ? VRAGEN? Aarzel niet om GERT OLEFS te contacteren +32 (0)499 14 33 48 van 9u tot 20u van maandag tot vrijdag en van 11u tot 17u op 

zaterdag. U kan eveneens uw cv en motivatiebrief versturen naar jobs@hcinternational.biz. Wij contacteren elke kandidaat per mail of per telefoon en 

behandelen elke kandidatuur met discretie. Human Capital International werkt steeds op exclusieve basis met haar klanten.                                                                                                                                                                                                    

www.hcinternational.biz       

                                            

Flanders’ FOOD (www.flandersfood.com)  is het innovatieplatform voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie. Samen met onze leden - bedrijven, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en federaties -  vormen wij de speerpuntcluster agrifood, het netwerk voor innovatie in de agrovoedingsindustrie. 

Wij ondersteunen voedingsbedrijven in het initiëren, uitdenken en implementeren van innovaties in voedingsproducten, productiesystemen en nieuwe 

business concepten. Een hele kluif! Samenwerken zit in ons DNA en met behulp van de juiste partners en onderzoeksinstellingen bezorgen we jullie 

waardevolle informatie en/of financiering om innovaties te doen slagen.Voor het ondersteunen van het team in zowel financiële accounting, analyse, 

controle en financiële rapporteringen voor de organisatie is Flanders’ FOOD op  zoek naar een: 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

Als AY Accountant zorg je voor een betrouwbare maandelijkse financiële verslaggeving aan zowel 

interne als externe stakeholders en dit binnen een erg dynamische omgeving. Je rapporteert 

rechtstreeks aan de managing director en bent onderdeel van het support team. Je staat heel dicht 

bij de innovatiemanagers en zal hen begeleiden in de opmaak van projectbudgetten en verzorgt de 

financiële rapportering van de subsidieprojecten. Je takenpakket kan als volgt omschreven worden: 

 

1. Voeren van de dagelijkse boekhouding, met daarin inbegrepen: inboeken en opvolgen van 

aankoopfacturen, opmaken van verkoopfacturen, uitvoeren betalingen aan leveranciers, 

reconciliëren van balansposten, maandelijkse BTW rapportering, maand- en jaarafsluiting 

2. Analyseren en rapporteren van financiële cijfers en adviseren naar de managing director, 

interne en externe stakeholders: opstellen en opvolgen van budgetten, forecasts, 

variantieanalyses, work in progress, cash prognoses, analyses van werkkapitaal, audits van 

bedrijfsrevisor en subsidie-agentschappen, fiscale en legale dossiers 

3. Op punt zetten en documenteren van de interne processen rond accounting 

4. Het voortouw nemen in een aantal optimalisatietrajecten rond digitalisering van de 

financiële flows, maar ook het verbeteren van de financiële inzichten bij collega-innovatie 

managers (betalingsflows opzetten, automatisch boeken van kostennota’s, opvolgen van 

parameters met impact op financiën van een project, …) 

5. Fungeren als back-up van collega’s in het support team om continuïteit te verzekeren. 

 

BEKWAAMHEDEN EN VEREISTE ERVARING 
 
1. Idealiter heb je een Bachelor-diploma accountancy behaald en kan je terugkijken op minimum 5 jaar 

werkervaring als allround Accountant: ervaring in een projectorganisatie met langere termijnprojecten 
(> 1 jaar) vormt een sterk pluspunt 

2. Als service georiënteerde professional bezit je uitstekende communicatieve vaardigheden in perfect 
Nederlands en vlot Engels (zowel mondeling als schriftelijk) 

3. Je bezit een gevorderd kennisniveau van de MS Office applicaties (zeker voor Excel inclusief het vlot 
maken van draaitabellen) en hebt een sterke affiniteit met en interesse voor diverse software 
applicaties (Bright Analytics, Salesforce, Sharepoint, …), waarbij kennis van het boekhoudpakket Exact 
Online een pluspunt is 

4. Je hebt een ruim analytisch vermogen en bent in staat om de correcte vertaalslag te maken van de 
business naar de financiële rapportering met de boekhoudkundige principes. Binnen een innovatieve 
organisatie word je aangemoedigd tot initiatief voor verbetervoorstellen binnen het team 

5. Zich goed voelen in een kleinere organisatie waarvan de cultuur te vergelijken valt met een KMO; 
gedrevenheid, zin voor initiatief, proactiviteit, flexibiliteit, constructiviteit en intellectuele alertheid zijn 
belangrijke kenmerken hiervan. Verder werk je als AY Accountant zeer punctueel en nauwkeurig. 

 

WAT BIEDT FLANDERS’ FOOD U? 
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