
 
 
Met voeding neem je geen risico’s!  
 
Daarvan is TÜV NORD Integra overtuigd en daarom leveren we sinds 1988 certificaten af aan landbouw- of 
voedingsbedrijven die na controle voldoen aan bepaalde normen. Zeer recent zijn wij ook actief in sectoren buiten de 
landbouw en voedingsindustrie. 
 
TÜV NORD Integra certificeert een uitgebreid gamma kwaliteitssystemen: 
de biologische productiemethode, voedselveiligheid (BRC-GS, IFS, FCA, …), goede landbouwpraktijken 
(GLOBALG.A.P., Vegaplan, …), duurzaamheid (Rainforest Alliance, RSPO, …), etc. 
 
De certificaten die we uitreiken zijn het bewijs dat onze klanten kwaliteitsvol werken.  
 
Onze klanten situeren zich in België maar ook in heel wat andere Europese en niet-Europese landen. 
 
Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v/x) 

 

Medewerker Boekhouding  
 
 
Uw takenpakket: 
 

 Je maakt verkoopfacturen op vanuit onze interne database 
 Je volgt de betalingen op en voert controles uit 
 Je boekt aankoopfacturen en bankverrichtingen 
 Je bereidt de jaarlijkse externe financiële audit voor  
 Je werkt nauw samen met de collega’s van andere afdelingen 
 Samen met de manager van het Service Center Support verzorg je de maandelijkse managementrapportering, 

zowel intern als naar de TÜV NORD Group 
 
Uw profiel: 
 

 Een bachelor in accountancy en fiscaliteit of gelijkwaardig door ervaring 
 Vlotte mondelinge communicatie in het Nederlands, Engels en Frans 
 Een grondige kennis van MS-Office, meer bepaald van Excel (formules, draaitabellen, …) 
 Ervaring met het boekhoudpakket Exact-online is een pluspunt 
 Je bent service-minded, werkt nauwkeurig en ordelijk 

 
Wij bieden: 
 

 Snelle indiensttreding 
 Een voltijds contract van onbepaalde duur (80% mogelijk) 
 Een marktconform loon, maaltijdcheques, bonus (winstdeelname), groepsverzekering, laptop en GSM 
 Een doorgedreven interne opleiding 
 Een dynamisch, ecologisch gemotiveerd én kwaliteitsbewust team 
 Een flexibel werkschema en de mogelijkheid om deels van thuis uit te werken 

 
 
Ons kantoor is gelegen aan station Antwerpen-Berchem en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 
Interesse?  
Stuur je CV en motivatie door naar HRservice@tuv-nord.com.  


