
Accountant (m/v) - Oostakker

Functie

Samen met twee collega Accountants ben je 
eindverantwoordelijk voor de boekhouding. Twee 
vennootschapsdossiers, met name Collinet en Eelix, 
worden aan jou toevertrouwd. Verder ondersteun je 
je collega’s waar nodig bij andere dossiers. Je staat 
in voor: inboeken aankoopfacturen, verkoopfacturen, 
maandelijkse afsluiting, maandelijkse rapportering enz. Je 
rapporteert aan de Accounting Manager. Je wordt actief 
betrokken bij diverse projecten in het kader van integratie 
of in het kader van verdere optimalisatie van de financiële 
processen. Je zorgt er voor dat de loonverwerking correct 
in de boekhouding terecht komt. Het betreft een boeiende 
en afwisselende allround job voor een Accountant die 
graag meebouwt aan een groeiverhaal. In functie van 
jouw background en ervaring wordt uiteraard de nodige 
opleiding voorzien. 

Aanbod

BUILDMAT is een modern en toekomstgericht bedrijf. Deze functie is dan ook een mooie uitdaging binnen 
een ambitieuze organisatie. Je werkt in een omgeving waar het nemen van initiatief wordt aangemoedigd en 
waar je een reële meerwaarde kan betekenen. Je krijgt mogelijkheden om te leren en te groeien. Dit alles in 
combinatie met een correcte verloning alsook aantrekkelijke extralegale voordelen. Kortom, een uitstekende 
carrièremogelijkheid in een dynamische en groeiende organisatie. 

Interesse?

Contacteer Martens & Brijs via www.martensbrijs.be/vacatures.

Profiel

Bachelor Acccountancy-Fiscaliteit (eventueel gelijk-
waardig door ervaring) met enkele jaren werkervaring, 
bij voorkeur binnen een productie-omgeving. Je spreekt 
vlot Nederlands en Frans. Affiniteit met een Franstalige 
bedrijfscultuur is zeker een plus. Goede MS Office vaar-
digheden (MS Excel). Je bent een communicatief en 
aanspreekbaar persoon die met alle interne afdelingen 
constructief samenwerkt. Je bent klant- en servicegericht 
en toont tegelijk de nodige assertiviteit en daadkracht. Je 
draagt discretie hoog in het vaandel. Een geëngageerd 
persoon met een positieve werkattitude. Openheid, colle-
gialiteit en vertrouwen zijn voor jou belangrijke waarden. 
Hiermee sluit je prima aan bij de bedrijfscultuur van De-
schacht. Minstens één dag per maand werk je vanuit Her-
stal (tijdens de opstartperiode twee dagen per maand).

BUILDMAT, met hoofdzetel te Oostakker, is een groep van succesvolle ondernemingen in de bouw, waarvan Deschacht 
de grootste en meeste bekende is. De BUILDMAT groep telt intussen +-270 medewerkers en realiseert een zakencijfer van 
meer dan 120 miljoen euro. De bedrijven zijn: 

• Deschacht (www.deschacht.eu) is gespecialiseerd in Riolerings- en afvoermaterialen, Dak-, Gevel- en Isolatiematerialen
bestemd voor de bouwprofessional en de doe-het zelver. Deschacht telt 9 filialen en stelt 150 medewerkers te werk.
• Foylo (www.foylo.eu) te Antwerpen is leverancier voor alle soorten folie voor bouw, retail en industrie en geeft werk aan
12 medewerkers.
• Collinet te Herstal is actief op vlak van watertechnologie en is eveneens fabrikant/verdeler van producten voor de
bescherming van het milieu. In totaal zijn er 20 medewerkers.
• Eelix te Herstal is een fabrikant van betrouwbare opslaginstallaties voor corrosieve producten. In totaal werken er 10
medewerkers.
• MPP (Metal Projekt Polska Sp.z.o.o.) is een KMO in Polen gespecialiseerd in de productie van vloerluiken en
lijnafwatering.
• Outilac te Jemeppe beheert het volledige gamma van MRO (Maintenance, Repair en Operations) artikelen en stelt
ongeveer 50 mensen te werk.

De BUILDMAT groep is een dynamische en ambitieuze organisatie in volle groei. Ondernemerschap en klantgerichtheid 
staan centraal. Vandaag wenst de directie op zoek te gaan naar een Accountant (m/v) voor de hoofdzetel te Oostakker.


