
ONDERNEMING: Elaut Group

AFDELING: Finance

LOCATIE: Passtraat 223, 9100 Sint-Niklaas

 WIE ZIJN WIJ?

Elaut nv brengt fun voor spelers
in lunaparken wereldwijd! We
bedenken, creëren en
produceren elektromechanische
amusementsspelen (denk aan
grijpkranen, coin pushers…),
steeds op zoek naar wat de
speler leuk vindt. Onze mensen
leven naar ons motto:

ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je bent verantwoordelijk voor het volledige
beheer en de opvolging van de
boekhoudafdeling binnen de Elaut Group. De
afdeling bestaat uit 2 boekhouders die
momenteel samen alle Europese entiteiten
verwerken. Twee productie entiteiten in België,
Elaut NV en Metaco NV, en 3 kleinere
dienstenbedrijven, Opco NV, Wilderode NV en
Immobril NV. Verder worden ook de Spaanse
en Duitse boekhoudingen hier gevoerd voor de
respectievelijke vennootschappen.

Je zal verantwoordelijk zijn voor de
boekhoudingen van A-Z, hiervoor heb je 2
personen die samen met jou deze taken zullen
uitvoeren. Verder zorg je ervoor dat de
maandafsluitingen correct verlopen met de
bijhorende boekingen en controles.
Je bent verantwoordelijk voor de jaarafsluiting
en volgt mee de audits op binnen de entiteiten.
Je maakt de jaarrekeningen voor de Belgische
vennootschappen tem de neerlegging. Voor
Fiscale zaken kan je beroep doen op
specialisten.

Verder heb je een ruime interesse in
controlling. Het is de bedoeling om bepaalde
zaken over te nemen van de Group Controller
(Adhoc controlling analyses, consolidatie, ...)

Gedurende 60 jaar is Elaut
uitgegroeid tot een succesvolle
KMO met 180 collega’s in
kantoren in Europa en de VS en
honderden klanten wereldwijd.

Het hoofdkantoor en jouw
toekomstige werkplek is in Sint-
Niklaas. 

Meer weten over ons? 
Check www.elaut.com

 

TOP QUALITY 
ENTERTAINING
THE WORLD!

http://www.elaut.com/


WE ARE HIRING

DIPLOMA’S /  OPLEIDING

HARDSKILLS
Kennis ERP
Uitgebreide kennis Excel
Kennis Nederlands en Engels
Kennis MS Office

SOFTSKILLS 
Plannen & Organiseren
Organisatiebetrokkenheid
Resultaatgerichtheid en
doorzettingsvermogen
Besluitvaardigheid
Stressbestendigheid
Communiceren

C O M P E T E N T I E P R O F I E L  

Minimum Bachelor
Bedrijfsmanagement accountancy

INTERESSE?

 ZEND DAN JE CV NAAR
CAREERS@ELAUT-GROUP.COM

 

WENS JE DEEL TE UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM EN HEB JE INTERESSE IN DEZE VACACTURE,

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RESULTAATGEBIEDEN

RESULTAATGEBIED 1 :  LEADING BY EXAMPLE, HET UITOEFENEN
VAN EEN VOORBEELDFUNCTIE BINNEN FINANCE.

Je onderhoudt een goede communicatie met alle stakeholders van de organisatie
Je escaleert problemen naar de CFO
Je raadpleegt de CFO bij vragen en onduidelijkheden

RESULTAATGEBIED 2 :  MAANDELIJKSE AFSLUITINGEN VAN A-Z
Je controleert of binnen alle entiteiten alle boeking maandelijks gebeuren
Je ziet erop toe dat alle maandafsluitingen tijdig gebeuren met de nodige controles op
correctheid
Je bent binnen jou team het aanspreekpunt voor alle boekhoudkundige vragen.

RESULTAATGEBIED 3 :  JAARAFSLUITING EN BEGELEIDEN AUDIT
Je bent verantwoordelijk voor de correcte jaarafsluiting van alle entiteiten, het opstellen van
de jaarrekeningen voor de Belgische entiteiten en de in goede banen leiden voor de
entiteiten die onderhevig zijn aan de wettelijke audits.
Je doet de voorbereidingen voor de fiscale aangiftes, met name de verworpen uitgaven. De
aangiftes zelf worden gedaan door EY.
Je bekijkt maandelijks de balansrekeningen en zorgt dat alle voorzieningen getroffen zijn
zodat de rapportering correct verloopt.
Je bekijkt de balansen en geeft afwijkingen of belangrijke zaken door aan de
CFO/Controller.
Je assisteert de Controller bij zijn maandelijkse processen om de voorraad te waarderen.

 

mailto:careers@elaut-group.com

