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VACATURE 

Junior Accounting Specialist 

 

Europower Generators:  
 
Ons team bij Europower Generators ontwerpt en maakt machines die elektriciteit kunnen opwekken 
die gebruikt wordt op alle plaatsen waar die niet voorhanden is. We leveren die machines in meer 
dan vijftig landen via b2b partners. Onze eindklanten en onze distributiepartners hebben een zeer 
hoog vertrouwen zowel in ons product, de Europower stroomgroepen als in ons bedrijf en de 
diensten die we aanbieden. 
 
 

Omschrijving: 
 
Als Junior Accounting Specialist maak je deel uit van het Finance & Accounting departement en 

rapporteer je rechtstreeks aan de Finance & Accounting Director. Je verleent de nodige 

ondersteuning bij de dagelijkse verwerking van de boekhoudkundige, financiële en aanverwante 

taken. 

 

 

Verantwoordelijkheden: 
 

• Volgt en verwerkt zowel de klantenboekhouding als de leveranciersboekhouding. 

• Controleert de orderbevestigingen van leveranciers (prijs, hoeveelheid,…). 

• Behandelt de administratieve afwerking van inkomende goederen  en verzorgt de opvolging 

en afwerking bij de leverancier (prijs, kwaliteit, kwantiteit,…). 

• Controleert aan- en verkoopfacturen. 

• Verwerkt financiële verrichtingen en bankuittreksels. 

• Bereidt BTW-, fiscale- en niet-fiscale aangiftes en verplichtingen voor  

• Ondersteunt bij maandelijkse en jaarlijkse rapportering. 

• Ondersteunt bij jaarlijkse audit. 

• Maakt betalingen klaar en controleert ze.  

• Verzorgt het debiteurenbeheer. 

• Verwerkt inkomende mail en post. 

 

 

 

 

 

Profiel: 
 

- Bachelor diploma met boekhoudkundige/financiële achtergron of gelijkwaardig door ervaring 
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- Enige ervaring als Junior Accounting Specialist is een pluspunt 
- Nederlans, Frans en Engels in woord en geschrift, enige kennis van Duits is een meerwaarde. 
- Gebruik van office applicaties, Excel, Word, Outlook,… 
- Kennis van CRM- en ERP-systemen is een pluspunt 

 
 

Vaardigheden:   
 

- Hands-on mentaliteit   

- Flexibel en hulpvaardig 

- Eerlijkheid, betrouwbaarheid 

- Hecht belang aan teamwork en transparantie. 

- Loyaal, discreet 

- Analytisch en dynamisch 

 

 
 

Aanbod:   
 
Bij Europower Generators kom je terecht in een leuk bedrijf dat investeert in mensen en hun groei.  
Je wordt ondergedompeld in een dynamische omgeving waar teamspirit, initiatief en betrokkenheid 
erg gewaardeerd worden. Vertrouwen in onze mensen is één van onze belangrijkste waarden. Wij 
bieden je de nodige opleidingen aan, die je in staat stellen te groeien in je functie. Daarnaast bieden 
we je een vast contract, een marktconform salarispakket en diverse extralegale voordelen. 

• dynamische omgeving waar teamspirit, initiatief en betrokkenheid gewaardeerd worden 
• opleidings- en doorgroeimogelijkheden 
• afwisselende, klantgerichte projecten 
• voltijdse job in dagdienst 
• contract van onbepaalde duur 
• marktconform salaris met tal van extralegale voordelen 

 
 
 

 
 


