
Is deze vacature op jouw lijf geschreven? 

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “Hulpboekhouder” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

HULPBOEKHOUDER 

Zin om te werken in een jonge multinational met familiaal karakter in volle ontwikkeling? Klaar om leuke 
collega’s te leren kennen en mee te zorgen voor een aangename groepssfeer? Dan is het ecologische Rubio 
Monocoat in Izegem (West-Vlaanderen) een goede keuze!

We produceren milieuvriendelijke oliën voor houtbescherming en -kleuring voor binnen, buiten en 
industrie. We zijn 100% “made in Belgium” en naast ons hoofdkantoor in Izegem zijn we actief in 82 
landen. Door onze continue groei zijn we op zoek naar een HulpboekhouderHulpboekhouder om mee te stappen in ons 
succesverhaal!

Wat we zoeken
Samen met de collega’s van de Finance-afdeling sta je in voor de afsluit van verschillende entiteiten en 
vorm je het aanspreekpunt voor externe partners. 

Je takenpakket bestaat o.a. uit:

› Mee nadenken over de boekhoudkundige flows en processen in de organisatie en hoe deze efficiënter
kunnen lopen

› Analytisch inboeken van aankoopfacturen
› Controle van aankoopfacturen en follow-up van de digitale goedkeuringsflow
› Verkoopfacturatie en opstellen van creditnota’s
› Indienen maandelijkse aangiftes (BTW, Intrastat)
› Dagdagelijkse boekhoudkundige activiteiten (facturatie, provisies, …)
› Inboeken financieel (banken, MultiSafepay, PayPal)
› Beheer en opvolging van Visa/Mastercard en onkosten via Rydoo
› Voorbereiding van uitgaande betalingen
› Credit-control
› Ondersteuning bieden in het jaarlijkse audit proces
› Internationale entiteiten ondersteunen
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Wie je bent

› Je beschikt over een eerste relevante werkervaring in de boekhouding.
› Je bent een communicatieve teamplayer met organisatorische vaardigheden.
› Je bent positief en leergierig ingesteld.
› Je bent een dynamisch en stressbestendig persoon.
› Je hebt goeie kennis van het Microsoft Office pakket. Heb je ervaring met Microsoft Dynamics 365 Business 

Central of Sharepoint? Dan is dit zeker een pluspunt.
› Een goeie professionele kennis van het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van het Duits, Spaans of andere 

taal is een pluspunt.

Wat we te bieden hebben

Je komt terecht in een jong, dynamisch bedrijf in volle groei. We bieden je een uitdagende functie aan in een 
leuke werksfeer. Het gaat om een voltijdse (of 4/5e), optie vaste tewerkstelling. We bieden je een marktcon-
form salaris met extralegale voordelen.


