Antwerpen, februari 2019

Vacature:

Accountant

Qristalfin biedt financiële ondersteuning aan
groeibedrijven. We zijn geen klassiek boekhoudkantoor,
geen consultant en geen adviseur, hoewel we al deze
activiteiten wel op ons nemen.
Wij zijn het externe financieel departement voor bedrijven
die nog te klein zijn om er zelf één op na te houden. We
ondersteunen ondernemers bij het realiseren van hun
plannen. Het assisteren met de boekhouding is daar een
belangrijk onderdeel van, maar onze focus gaat breder en ligt vooral op het bieden van meer
toegevoegde waarde. Die ligt in transparante en aangepaste rapportering (die vaak niet louter
financiële informatie bevat), goede financiële planning, adviesverlening rond business model en
financiering, uitbouwen van goede relaties met investeerders en banken… Onze hulp is soms ook erg
operationeel – opvolgen van dubieuze debiteuren, opzetten van interfaces tussen betaalsystemen,
boekhouding en operationele platformen…
Kortom, Qristalfin doet alles wat een interne financiële
afdeling zou doen. Daarbovenop willen we ook de financiële
kennis van onze klanten versterken. We doen permanent aan
kennisoverdracht en coaching zodat ze steviger in de
schoenen staan wanneer ze beslissingen moeten nemen,
interageren met hun raad van bestuur, met banken praten of
investeerders overtuigen. We willen dat ze met meer
zelfvertrouwen en een robuust plan de (financiële) markt op
kunnen.
Wij doen dit door zoveel mogelijk gebruik te maken van de automatisering, digitalisering en
integratie met andere pakketten die onze klanten gebruiken. We helpen onze klanten ook om zelf
efficiënter te zijn, door advies te geven over processen en systemen.
Door onze grote ervaring op dit vlak, helpen we startups en scale-ups om hun ambities te realiseren.
Daarvoor komen wij ’s ochtends uit ons bed.

“Ik heb net een financieringspakket bijeen gehaald van een privé-investeerder,
een bank en PMV. Grote pluim voor Qristalfin !
Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.”
Dat er nood is aan wat Qristalfin biedt, wisten we wel. Maar dat de klanten zo snel zouden
toestromen, dat hadden we niet verwacht. Daarom zoeken we naar verschillende profielen om ons
team te versterken.
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Daarvoor zoeken wij een gemotiveerde accounting kracht
Rol
Wij zoeken een accountant die klantendossiers op zich kan nemen, ondersteund door een
senior accountant van wie hij/zij begeleiding krijgt. Er is ook ruimte om te werken aan fiscale
optimalisering en financial planning, als dat je ligt.

Taken
Het takenpakket dat voor je klaar ligt betreft:
Boekhouding
-

Het boeken van aan- en verkoopfacturen en banken op wekelijkse basis
Bespreken en evalueren van de resultaten met de senior accountant
Het bijwerken van de boekhouding waar nodig op maandelijkse basis
Controleren van de boekhouding via een checklist voordat maandelijkse rapportering
vrijgegeven wordt
Het indienen van de BTW aangifte op kwartaal basis

Administratie
-

Het opzoeken van de mogelijke optimalisaties om de boekingen steeds vlotter te laten
verlopen
Het aanbrengen van de nodige wijzigingen in de boekingen ten behoeve van de
optimalisatie van de maandelijkse rapportering.
Het bijhouden van de uitgevoerde taken in onze kantoor-automatisatie software

Dit is geen volledige lijst, je taken en verantwoordelijkheden kunnen variëren.
Qristalfin is zelf nog in volle evolutie en wij spelen graag in op wat je zelf graag doet.

Ben jij die nauwkeurige cijferaar die wij zoeken?
•
•
•

•
•

Heb jij goesting om ondernemers te helpen door inzicht te geven in hun cijfers?
Je hebt een neus voor accounting en cijfers (daar kunnen we niet onderuit!) en je houdt
ervan om tijdig en nauwkeurig je dossiers bij te werken.
Je houdt van afwisseling, je bent flexibel, en je vindt het fijn om nieuwe dingen te doen. Je
werkt zelfstandig en oplossingsgericht. En je wordt niet uit het lood geslagen door wat
chaos (onze klanten zijn niet altijd goed in organisatie).
Je hebt affiniteit met IT. Wat prutsen in een nieuwe tool om uit te zoeken hoe die werkt,
schrikt je niet af.
Je bent nieuwsgierig en je bent geïnteresseerd in het werken met startups.
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•
•
•

Je hebt een diploma in een economische richting.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands. Goede kennis van Frans en/of Engels is zeker
meegenomen, want we hebben ook anderstalige klanten.
Je hebt een goede kennis van Excel.

Dan zien wij je graag opduiken in ons team
Wij vormen een zeer divers team, en dat werkt wonderwel. Iedereen heeft zijn eigen taken en
klanten, maar niemand schrikt ervoor terug om de anderen te helpen.
Wij bieden een dynamische werkomgeving, waarbij je in contact komt met een heleboel
interessante ondernemers en bedrijven uit diverse sectoren. Deze startups en scale-ups zijn ook
heel dankbaar met je hulp, omdat zij de meerwaarde van goede financiële transparantie zien.
Dat geeft telkens veel voldoening.
Wij zijn gebaseerd in Antwerpen (Fosbury & Sons), maar we werken allemaal ook vaak thuis of
bij de klanten. Dat zal ook voor jou het geval zijn. Hierover maken we concrete afspraken als
het zover is.

Wat wij jou te bieden hebben
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Een warm welkom in een tof team !
Een stimulerende job in een dynamische omgeving.
De kans om te werken voor innovatieve groeibedrijven en kennis te maken met het startup
ecosysteem
Een aangename en goed bereikbare werkomgeving, met flexibele uren en veel
mogelijkheid tot thuiswerk
Werken met de nieuwste tools en systemen
Een marktconforme remuneratie

Neem snel contact op

Mail ons op hello@qristalfin.com
Bel ons op +32 486 77 85 85
Ga zeker kijken op www.qristalfin.com
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