
 

Junior boekhouder 

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 Belgie, 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? 

Hou je ervan om in de cijfers te duiken en financiële processen te analyseren en optimaliseren? 

Ben jij iemand die graag alles tot in het detail uitpluist en heel punctueel werkt? Werk je graag in 

een omgeving waar je ruimte krijgt om voortdurend bij te leren en met alle facetten van 

boekhouding in aanraking komt? Hou je van een informele internationale omgeving waar er hard 

gewerkt wordt om onze doelen te halen, maar tegelijkertijd ook ruimte is voor sociale 

activiteiten? Dan ben je bij ons aan het goede adres! 

In deze functie ben je een all-round boekhouder die met alle facetten in aanraking komt. Je zal 

nieuwe uitdagingen aangaan naarmate waar je interesses liggen. 

Wat zijn onze verwachtingen naar jou toe? 

 Enthousiaste collega die nauwkeurig werk aflevert 

 Je hebt altijd een lach op je gezicht want dat hebben wij ook 

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

partijen 

 Je bent leergierig en hebt de wil om te winnen 
 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 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

 Een lange termijn relatie   



Wij houden van een duurzame relatie. Tijdens het jaar polsen we regelmatig of je je goed 
voelt in de job en het bedrijf. Enkele keren per jaar kijken we samen of er een goede klik is 
zowel van jouw kant als van onze kant. Het uitgangspunt is altijd om je een vast lid van de BE 
networks familie te maken.  

 Een aantrekkelijke verloning en extralegale voordelen 

Je best doen wordt bij ons beloond! Bovenop jouw aantrekkelijk salaris, krijg je extra leuke 
voordelen zoals verzekeringen, maaltijdcheques, ecocheques, etc…  

 Een toffe informele werkomgeving  

Een eerlijke en open cultuur zorgt ervoor dat je je snel zult thuis voelen en dat je nieuwe 
uitdagingen durft aan te gaan . Je krijgt  ruimte voor nieuwe initiatieven en fouten maken 
hoort erbij, zolang je er maar uit leert, toch? Op vrijdag ben je altijd welkom op ‘happy hour’ 
om de week goed af te sluiten en het weekend te beginnen.    

 De nodige ondersteuning 

Voor ons komen de mensen op de eerste plaats, want laat ons eerlijk zijn gelukkige 
medewerkers zorgen voor gelukkige klanten! We geven jou de nodige tools, opleidingen, 
begeleiding, etc.. zodat jij het nodige hebt om uitdagingen aan te gaan.  

 

Hoe ziet het sollicitatieproces eruit?  

Ben je helemaal enthousiast na het lezen van deze vacature? Dan kunnen wij alvast niet wachten om 

jou te ontmoeten!  

 Stap 1  

Stuur je CV en we zullen je niet te lang laten wachten op een antwoord. 

 

 Stap 2 

Onze HR officer zal je telefonisch contacteren om even te polsen of je geschikt bent voor de 

job en of je bij het team zou passen.  Indien je dan nog vragen zou hebben, kan je deze 

uiteraard ook altijd stellen.  

 

 Stap 3  

Je wordt uitgenodigd op een gesprek met onze operationele directeur en hoofd van het 

magazijn. We houden niet van ondervragingen, maar willen graag een open dialoog om te 

kijken of we een goede match zouden zijn voor elkaar.   

 

 Stap 4 

Je bent aangenomen!  

 

 


