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ACCOUNTANT 
 

BEDRIJFSPRESENTATIE 
 
Hydro Building Systems Belgium NV is één van de voornaamste leveranciers van aluminium raam-, deur-
en gevelsystemen in Europa. Via de merken Sapa, Wicona en Technal wordt gestreefd naar het bieden
van concrete meerwaarde voor architecten, raamfabrikanten, gevelbouwers, aannemers en andere
bouwbeslissers, via continue productinnovatie en projectoplossingen. De finance afdeling maakt deel uit
van de regio ‘West’ en werkt in een Benelux context. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Na een uitgebreide on-the-job training zal de Accountant algemene ondersteuning bieden met betrekking 
tot de financiële activiteiten van onze organisatie: 
 

 Je zorgt voor de dagelijkse verwerking van de aankoopfacturen en de ontvangen creditnota’s, 
zodat een tijdige en correcte afhandeling gegarandeerd is; 

 Je werkt mee aan de voorbereiding bij de maand- en jaarafsluiting en biedt ondersteuning bij het 
opmaken van het dossier voor de bedrijfsrevisoren. 

 Je zorgt voor de dagelijkse verwerking van interne en externe bankverrichtingen 
 Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van creditnota’s met betrekking tot oa. 

commercial agreements 
 Je zorgt voor de verschillende doorfacturaties en doet de opvolging van de bijhorende provisies. 
 Je verwerkt de onkostennota’s en zorgt voor een correcte uitbetaling; 
 Je helpt de performance bij te sturen door feedback te leveren 
 Ten slotte werk je mee aan diverse ad hoc projecten op de financiële afdeling. 

 

OPLEIDING EN ERVARING 
 

 Je behaalde een bachelordiploma in een financiële richting (accountancy-fiscaliteit, 
boekhouden,...) of kan een gelijkwaardige ervaring voorleggen; 

 Je kan enkele jaren werkervaring in een boekhoudkundige omgeving voorleggen; 
 Een goede kennis van MS Office toepassingen is een must, in het bijzonder Excel; 
 Je hebt een goede kennis van SAP  
 Kennis van AX Dynamics is een plus; 
 Je bent nauwkeurig, proactief, efficiënt en leergierig; 
 Je bent een teamplayer en hebt een grote verantwoordelijkheidszin; 
 Een uitstekende kennis van Nederlands en Engels is een must; kennis van Frans is een plus. 

 
AANBOD 
 

 Een ruim aanbod aan interne en externe opleidingsmogelijkheden; 
 Een stimulerend salarispakket met extralegale voordelen; 
 Glijdende werktijden en aandacht voor work-life balance; 
 Een dynamisch team en een leuke werksfeer; 
 Een filevrije en aangename werkomgeving. 

 
ALGEMEEN 

Bedrijf 

Locatie 

Rapporteert aan 

Hydro Building Systems Belgium NV 

Landen, België 

Chief Accountant 
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CONTACT 

Stuur je CV en motivatiebrief naar sander.massant@hydro.com  

 


