
           Financieel Verantwoordelijke
                    (deeltijds)

De start van een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe vorm van samenwerken 

Check onze nieuwe visie op www.broux.com/jobs
Word de beste versie van jezelf!

Ervaar de beste versie van samenwerken!
Maak deel uit van "Wonen is leven in harmonie met jezelf en met de natuur"!

Kom jij ons team versterken? Wij zoeken een:

Houtskeletbouw
(Pelt)

Indienen van werfmeldingen bij start van iedere nieuwe werf.
Opstellen van facturen a.d.h.v. facturatiebonnen.
Betalingsopvolging en wekelijkse rapportage van de inkomsten.  

Aankopen van bureelmaterialen en assistentie bij aankopen van productiematerialen en investeringen.
Zeer kritische controle van inkomende facturen en wekelijkse rapportage van de uitgaven.
Uitvoeren van betalingen

Onderhoud van onze gebouwen, rollend materiaal, machinepark en ICT-infrastructuur.
Opvolgen en up-to-date houden van onze verzekeringen en kleine bankzaken.
Jaarlijkse stocklijsten opstellen en maandelijkse en jaarlijkse boekhouding samen met onze externe boekhouder.
Administratie voor onze klanten m.b.t. subsidies, BTW, .... 

Een open geest en respect voor anderen hun natuur om samen een nog sterker team te vormen.
Een hands-on mentaliteit met interesse in bijleren en betrokkenheid op alle niveaus in ons bedrijf.
Daadkracht, oog voor detail, een kritische kijk op zaken en cijfertjes zijn jouw passie. 

Wat doen wij?
Broux maakt houtskeletbouwwoningen, daken, schrijnwerk in de tuin en ecologische, circulaire modules voor te leven, te werken en  te ontspannen. 

Welke taken mag jij doen?
Je werkt binnen de divisie financiën en je hebt drie hoofdtaken:
1.Afdeling inkomsten:

2. Afdeling uitgaven:

3. Afdeling materialen, bezittingen en verslagen:

Wat verwachten wij van jou?
Broux heeft een zeer persoonlijk personeelsbeleid. De persoon en zijn/haar natuur staat bij ons centraal. Om dit samen met jou te kunnen doen en samen te groeien verwachten wij
van jou:

Ervaring is niet nodig, maar een stevige basiskennis van financiën en administratie zijn zeker wel een pluspunt. Daarnaast beschik je minimum over een bachelor- diploma en ben je
resultaatgericht, stressbestendig en leergierig.

Ons aanbod: 
Als groeiend bedrijf hebben wij het vizier op de toekomst en bieden wij heel wat opportuniteiten, zowel op technisch als persoonlijk vlak. Je komt terecht in een teamgerichte
organisatie waar inspanningen en initiatieven oprecht gewaardeerd en gerespecteerd worden. Je kan rekenen op een goede verloning, een vast contract, extralegale voordelen en
coaching door een ervaren collega om je snel te integreren.

Interesse?
Interesse om te werken in een respectvolle omgeving met een open werksfeer en toffe collega’s waarop je echt kan rekenen? 

Stuur je cv naar jobs@broux.com, contacteer ons op 011 44 76 91 of spring eens binnen in ons kantoor. Discretie gegarandeerd!

Broux, das passie voor ècht (vak)manschap !


