
Medewerker
boekhouding

AVA needs you!

AVA is een toonaangevend retail bedrijf van school- en
bureelartikelen, decoratie- en horecamateriaal, verpakkingen 
en nog veel meer. Het winkelnetwerk en de horecaklanten 
over heel België en Luxemburg sturen we aan vanuit ons 
hoofdkantoor te Temse.

Voor ons hoofdkantoor te Temse zijn we op zoek naar een:

www.ava.be
@AVAmoment

Verantwoordelijkheden en taken 

Wat ga je doen?

Je komt terecht in een klein team waarbinnen je verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse verwerking van de 
banktransacties en voor de debiteurenopvolging. Daarnaast krijg je een opleiding zodat je alle facetten van de 
boekhouding leert kennen en flexibel meewerkt binnen het team. Tot slot ben je ook het eerste aanspreekpunt 
inzake schadeaangiftes en afhandeling.

Is administratie je ding en vind je informatisering en digitalisering belangrijk dan is deze job zeker iets voor jou.

Medewerker boekhouding – parttime – 20u/week

1. Financiële boekhouding :

 • Verwerken van de bank- en kasverrichtingen in het boekhoudpakket Adfinity aan de hand van CODA   
  bestanden

 • Reconciliatie en afpunting van de verschillende betaalmethodes

2. Klantenboekhouding : 

 • Debiteurenopvolging: aanzuiveren en opvolgen van de klantenfiches + periodiek versturen van rappels

 • Opstellen en opvolgen van incassodossiers

 • Te woord staan van klanten en winkels inzake allerhande vragen met betrekking tot hun
  openstaande facturen

 • Beoordeling van kredietaanvragen

 • Allerhande terugbetalingen uitvoeren 

 • Onderhoud masterdata van de klanten

3. Leveranciersboekhouding : 

 • Controleren en inboeken van aankoopfacturen 

 • Opstellen van betaallijsten

4. Aanspreekpunt claimhandling verzekeringsdossiers

 • Aangeven van schadegevallen bij de makelaar

 • Opvragen van informatie allerhande bij de betrokken partijen

 • Het coördineren van de dossiers in functie van een zo efficiënt mogelijk schade afwikkeling



www.ava.be
@AVAmoment

We zoeken iemand die nauwkeurig kan werken, zowel autonoom als in team.  Hoeveel ervaring je reeds hebt 
is minder belangrijk zo lang je maar open staat om vlot bij te leren en om kwaliteit af te leveren. Verder ben je 
communicatief (Nederlands – Frans), werk je vlot met de computer en omarm je digitalisering.

• Je komt terecht bij een nog steeds 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.

• Je komt terecht in een mensgericht bedrijf met een vlakke structuur, feedbackcultuur en een      
   informele werksfeer.

• Ons salarispakket is aantrekkelijk en aangevuld met hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.

Neem alvast een kijkje op ava.be en stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV naar hr@ava.be.

Kwalificaties en vaardigheden 

Salaris en arbeidsvoorwaarden  

Interesse?


