
Medewerker
boekhouding

AVA needs you!

AVA is een toonaangevende retailer die ernaar streeft elk 
moment in het leven van de klant uniek te maken. En dit zowel 
online als offline in één van de 50 winkels. Of het nu gaat over 
een geboorte, een communie, een verjaardagsfeest, de 
schooltijd of een knutselmoment, met AVA wordt het nog net 
iets unieker. Ook op de B2B-markt wenst AVA zich online en 
offline verder te ontwikkelen. 
Om dit hybride model te ondersteunen, zoeken we voor de 
afdeling Finance in het hoofdkantoor in Temse een:

www.ava.be
@AVAmoment

Verantwoordelijkheden en taken 

Naar wie zijn we op zoek?

Wat ga je doen?

Je komt terecht in een klein team waar je verantwoordelijk zal zijn voor diverse aspecten van de algemene 
boekhouding.
Naast je dagelijkse taken zal je ook worden opgeleid in de andere facetten van de boekhouding en flexibel mee 
ingezet worden binnen het team. 

Boekhouder algemene boekhouding – fulltime

1. Algemene boekhouding :
 • Je doet de dagelijkse opvolging van de interfaces tussen de verschillende systemen. 
 • Je zorgt voor reconciliatie van de verschillende betaalmethodes, zodat alle verrichtingen zo efficiënt
  mogelijk worden verwerkt.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de winkels inzake hun cashverrichtingen.
 • Je verwerkt de loonboekingen en maandelijkse reconciliatie.
 • Je werkt mee aan de maandrapportering: doorfacturaties, aanlegging van voorzieningen, …
 • Je verwerkt de BTW-administratie: vrijstellingsregimes, maandelijkse aangiftes, controle correctheid   
  BTW-percentages, bewaken en onderhouden van de systeeminstellingen.
 • Je verzorgt de boekhouding (van A tot Z) van onze vastgoedvennootschap. 
 • Je volgt diverse balansrekeningen op. 

2. AR/AP boekhouding:
 • Je fungeert als back-up voor je collega’s. Dit wil zeggen dat je onder meer facturen kan inboeken en banken  
  kan boeken.

• Je hebt al enkele jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
• Je bent nauwkeurig en kan snel werken zowel autonoom als in team. 
• Je staat open om vlot bij te leren en om kwaliteit af te leveren. 
• Je hebt de nodige communicatieve vaardigheden.
• Je bent hands-on en servicegericht.
• Je kan je vlot uitdrukken in het Frans.
• Je bent computervaardig en je omarmt digitalisering. 
• Je hebt een uitvoerige kennis van Excel.
• Ervaring met Adfinity (boekhouding), Qlikview (BI) en Tilroy (kassasysteem) is een pluspunt.



www.ava.be
@AVAmoment

Stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV naar hr@ava.be.

Wat krijg je in de plaats terug?

Interesse?

• Je komt terecht bij een groeiende succesvolle op en top Belgische retailer die alles heeft om het te maken.

•  We zijn een hecht familiebedrijf met een sterke hands-on mentaliteit. We hebben een vlakke structuur,  
 feedbackcultuur en een informele werksfeer.

• We bieden je een afwisselende job met ruimte voor initiatief die je op zelfstandige wijze kan uitoefenen  
 en waarbij je kan rekenen op een marktconform salaris met een interessant pakket extralegale voordelen.


