Daimler Buses | EvoBus Belgium zoekt een:
Accounting Manager
Als dochterbedrijf van Daimler Truck
AG is EvoBus België verantwoordelijk
voor de Sales en Customer Service &
Parts van Mercedes-Benz en Setra
bussen. Ons assortiment heeft o.a.
reisbussen,
stadsbussen,
minibussen, lijnbussen….
We bieden enkel de beste standaard
voor veiligheid, comfort, design en
milieu. We geven de beste kwaliteit
en service aan competitieve prijzen.
Nog belangrijker is de expertise en het
enthousiasme
waarmee
onze
medewerkers elke dag aan de slag
gaan om onze klanten de allerbeste
kwaliteit te garanderen.
De verdere ontwikkeling van onze
eigen medewerkers is zeer belangrijk
voor een optimale service.

Jobinhoud:

Profiel:
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•
•

•
•
•
•
•

De Accounting Manager stuurt het
accounting team aan verantwoordelijk
voor EvoBus België en EvoBus Nederland
(shared services) teneinde een tijdige,
correcte financiële en boekhoudkundige
afhandeling te verzekeren.
Key-user voor de financiële module in
SAP.
Verantwoordelijk voor het volledig
maandelijks financieel rapporteringsproces (IFRS) naar HQ, incl. GAAP
aanpassingen, inter-company
reconciliaties en toelichtingen binnen de
deadlines.
Verantwoordelijk voor de verzekeringen
(excl. Personeelsverzekeringen), de
administratie en Real Estate (Data Base).
Samen met het controlling departement
verantwoordelijk voor de balance sheet
planning.
Opstelling en neerlegging van de jaarrekening samen met externe auditors en
management.
Samenwerking met het SSC (Madrid) en
de interne departementen. Key-SPOC
voor SSC-teams.
De Accounting Manager rapporteert aan
de CFO.
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Master
in
Handelswetenschappen
(Accountancy/ Fiscaliteit) of gelijkwaardig
Een aantal jaren ervaring in een
gelijkaardige functie ;
Uitstekende leidinggevende kwaliteiten ;
Klant- en resultaatgericht;
Analytische vaardigheden
Zeer goede kennis van Nederlands, Frans
en Engels, Duits begrijpen en spreken,
schrijven is een pluspunt.
Vlot
gebruik
van
actuele
computertoepassingen (MS Office, SAP, …)

Aanbod:
We bieden een mooie uitdaging waarbij je
jezelf kan ontplooien in een professionele
organisatie met enthousiaste collega’s en een
leuke werksfeer, evenals een competitief
salaris en voordelenpakket met bedrijfswagen
en tal van opleidingsmogelijkheden.

Interesse?
Wens je te solliciteren of meer informatie i.v.m. deze vacature, gelieve je CV of een mail te zenden naar : kathleen.meyer@daimler.com
+32 2 451 17 38.
EvoBus Belgium N.V., Broekooi 270, 1730 Kobbegem; www.evobus.be.

[Trek de aandacht van uw lezer met een
veelzeggend citaat uit het document of

