
 

Senior Accountant 

Waar ga je werken?  

BE Networks biedt geweldige oplossingen voor de overkill aan tech-specificatie binnen de 

IT-markt met betaalbare, duurzame smart-solutions van topkwaliteit (denk aan Cisco en 

Juniper). Met een jong team van 30 personen, kantoren in België, Nederland en Athene zijn 

wij een top 3 speler in Europa voor de levering van nieuwe en refurbished netwerk 

apparatuur.  

Binnen deze groeiende organisatie is een opening ontstaan op de afdeling Boekhouding in 

Mechelen. Iemand die de organisatie met een groeitarget van €20 MIO in 2020 aan de hand 

kan nemen, en kan helpen dit target te realiseren.  

Jouw verantwoordelijkheden?  

Als senior accountant moet je van veel markten thuis zijn. Je bent de expert voor wie cijfers 

geen geheimen hebben. Je hebt veel vakkennis en je bent bereid om relevante ontwikkelingen 

bij te houden. Analytisch ben je sterk: je hebt snel overzicht in complexe situaties en kunt 

prioriteiten stellen. Maar, als het moet, bijt je je vast in een detail, want een kleine afwijking 

in de cijfers kan duiden op een groot probleem.   

Je functie vereist een hoge mate van zelfstandigheid, jij bent immers verantwoordelijk voor 

het functioneren van de afdeling en het opleveren van administratieve informatie die van 

groot belang is voor het bedrijf.  Aangezien je een adviserende functie zult bekleden, kan 

je ingewikkelde materie helder uitleggen aan de directie. In je rapporten geef je ze waardevol 

advies.  

Wat zijn onze verwachtingen naar jou toe?  

 Enthousiaste collega die nauwkeurig werk aflevert  

 Een vlotte communicator die goede afspraken kan maken met de interne partijen en 

externe partijen  

 Je bent een positief ingestelde persoon die denkt in oplossingen en opportuniteiten en 

niet enkel in problemen  

 Assertieve en zelfstandige persoonlijkheid  

 Ervaring in het werken met ERP pakket Microsoft Dynamics NAV is een plus  

Omdat we nog volop aan het groeien zijn, zoeken we ook iemand die met ons mee wil 

groeien. Een uitdagende job waar je je kwaliteiten als senior accountant kan inzetten en verder 

kunt ontplooien met een aantrekkelijk salaris (50.000 tot 70.000 euro bruto jaarsalaris op basis 

van ervaring) in een leuk en dynamische omgeving.  


