your pooling company

Bij Contraload zorgen we voor een groene logistieke service in meer dan 26 landen. Met onze
hoofdzetel nabij Antwerpen en kantoren verspreid over het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk,
Italië en Turkije, zijn wij marktleider in pooling van kunststof pallets en containers in Europa.
Voor ons Finance team in Aartselaar zijn wij momenteel op zoek naar een gemotiveerde

H UL PB O EK HO UDER
TA A KOM S CHR I J V I NG
• Inboeken banken
• Inboeken facturen
• Voorbereiden betalingen
• Data input CRM (invoeren en in standhouden masterdata)
• Opvolgen crediteuren
• Ondersteuning facturatie
• Ondersteuning implementatie nieuw boekhoudpakket
• Op een professionele en vlotte manier communiceren met onze externe en interne
belanghebbenden
P R O F I E LO M SC HR I J V I NG
• Je hebt minimaal een opleiding boekhoudkundig bediende, ervaring hierin is een plus
• Je bent leergierig: de bereidheid om bij te leren is belangrijker dan de jaren ervaring
• We zoeken iemand met een no-nonsense en gestructureerde aanpak die zelfstandig kan
werken
• Je werkt nauwkeurig en kan logisch denken
• Je beschikt over een goede kennis van de MS Office applicaties
• In onze internationale omgeving is communiceren in Engels en Nederlands geen probleem
voor u. Kennis van het Frans is een pluspunt.
AA N B OD
• Voor onze nieuwe collega voorzien wij een contract van onbepaalde duur.
• Wij bieden jou een marktconform salaris overeenkomstig je kennis en ervaring, met inbegrip
van extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering, eco- en maaltijdcheques
• Bij Contraload gaan we prat op onze groene dienstverlening en moedigen we onze werknemers
aan om mee te werken aan onze groei (met de mogelijkheid om zelf bij te leren en te groeien)
• In ons Belgisch kantoor te Aartselaar werken ongeveer 35 mensen. Teamwerk staat er
centraal en in onze landschapsomgeving heerst een warme en ontspannen sfeer.
IN T E R E S S E ?
Zie jij een baan als hulpboekhouder bij Contraload in Aartselaar wel zitten? Contacteer ons dan
via jo b s @ c o ntra l oa d.com.
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