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DOSSIERBEHEERDER
CBA&Partners breidt uit! Wil je deel uitmaken van ons jong, ervaren en dynamisch team? Lees dan vlug 
verder. Werken in een omgeving waar je je goed voelt en kan ontwikkelen is belangrijk! Dat beseffen we 
heel goed. Bij ons kom je terecht in een aangename menselijke en positief stimulerende werkomgeving.

Wat verwachten we van jou?
Je krijgt een aantal eigen dossiers toegewezen voor wie jij het eerste aanspreekpunt bent en die jij onder je 
hoede neemt. Hiervoor zijn we op zoek naar een collega 

 • met een hoger diploma Accountancy-Fiscaliteit of gelijkwaardig door ervaring
 • met een aantal jaren ervaring in een boekhoudkantoor
 • die goed overweg kan met Microsoft Office 
 • die vlot Nederlands spreekt en schrijft 
 • die goed zelfstandig, als in team kan werken
 • met een positieve persoonlijkheid

Wat kan je van ons verwachten?
Naast een contract van onbepaalde duur met een marktconform brutosalaris dat meegroeit met jouw groei 
bieden we jou

 • een contract van onbepaalde duur
 • een marktconform brutosalaris dat meegroeit met jouw groei
 • een onkosten vergoeding
 • maaltijdcheques
 • eco-cheques
 • een DKV-hospitalisatieverzekering (premium pro) + ambulante verzekering
 • een Vivium groepsverzekering (volgens bezoldiging)
 • een winstpremie

We’re hiring:



En verder
 • mogelijkheid tot het behalen van je BIBF en IAB
 • groei volgens eigen capaciteiten 
 • een filevrije rit naar het werk dichtbij huis
 • een modern kantoor met veel lichtinval (mogelijkheid tot douchen na sport)
 • een leuk team van alle leeftijden
 • ergonomische kantoormeubilair
 • wekelijks vers fruit geleverd op kantoor
 • snoep en frisdrank
 • personal coach die wekelijks langs komt
 • opleidingen en seminaries op kosten van het bedrijf
 • een stressvrije en positieve werkomgeving
 • een vlotte digitale werkomgeving (Clearfacts, Adsolut, Syneton,…)
 • contact met de klant
 • vanaf 2020:  12 ADV-dagen/jaar

Waag je de sprong naar een nieuwe uitdaging in een heel tof team en stuur asap je motivatiebrief en 
CV op naar job@cba-partners.be, ter attentie van Caroline Van Hyfte. Wij kijken alvast uit naar jouw 
competenties en motivatie.
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BEHIND EVERY GOOD BUSINESS 
IS A GREAT ACCOUNTANT


