
FINANCE MEDEWERKER (M/V/X)
We zijn op zoek naar iemand met oog voor detail, een pietje precies die zich thuisvoelt tussen de cijfers,
letters, tabellen en kolommen. Organisatie is je middlename. Jij bent iemand waarop we kunnen rekenen.
Iemand die ons Finance team ondersteunt met het inboeken van de aankoop- en verkoopfacturen, banken, 
het opstellen van BTW-aangiftes, boeken van lonen, aanleggen van provisies, opvolging van budgetten, 
financiële analyses en opstellen van maandelijkse rapporteringen. Iemand die heel nauw samen met onze 
Finance Manager werkt. Je bewaakt proactief mee de kosten, je bent kritisch op inkomende facturen, zorgt 
voor een tijdige facturatie naar de klanten en volgt leveranciers van dichtbij op. Je staat de commerciële 
afdeling bij in het afhandelen van het financiële luik van een project, met respect voor de interne financiële 
regels. Je ondersteunt de afdeling Human Resources en Facilities voor taken zoals administratief beheer 
contracten, opvolging verzekeringen, interne abonnementen, fleet, etc.

JIJ
• Je hebt een diploma Bedrijfsmanagement (accountancy & fiscaliteit)
• 5 jaar werkervaring is een must.
• Je bent hongerig om te leren en snel van begrip.
• Je bent een administratieve duizendpoot met een hands-on mentaliteit.
• Je snapt dat het verschil tussen good en great in de details zit, correcte cijfers zijn cruciaal.
• Je communiceert vlot in het Nederlands en Frans.
• Je houdt van uitdagingen en werkt niet met een 9-5 mentaliteit.

WIJ
• Een tweetalige werkomgeving in een jong en hip kader, gebouwd op 23 jaar stevige funderingen
• Een uitdagende job en de kans om te werken voor de grootste multinationals
• Getalenteerde collega’s om van te leren met doorgroeimogelijkheden
• Een marktconform salaris met extralegale voordelen

Your cup of tea?

Stuur je CV met motivatie op naar vacature@demonstr8.com met als onderwerp: 
VACATURE FINANCE MEDEWERKER en misschien nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.

Demonstr8 BV
Tour & Taxis, Havenlaan 86c, bus 9B, 1000 Brussel
www.demonstr8.com

MAKE IT
COUNT


