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VACATURE HOOFDBOEKHOUDER 

DUBAERE GROUP is een sterk groeiend productie- en toeleveringsbedrijf van bouwstaal voor 
de burgerlijke en industriële bouwsector. Het bedrijf is gevestigd te Meulebeke en Aalter en 
heeft een jaarlijkse productie van 120.000 ton staal. Door een steeds verdere horizontale en 
verticale integratie heeft het bedrijf zich kunnen profileren als een totaalaanbieder van 
bouwstaal binnen de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf, gespreid over twee sites, 
beschikt over zeven productie-afdelingen waarvan de vier grootste: draadtrekkerij, 
buigcentrale, prefab en wapeningsnetten. 
 
OMSCHRIJVING 

We zijn op zoek naar een gemotiveerde collega die de boekhouding voor zijn rekening 
neemt in samenwerking met 2 collega’s, HR en de externe boekhouder. Dit betekent 
voornamelijk het opmaken, controleren en inboeken van de verkoop- en aankoopfacturen, 
voorbereiden van de balansafsluit, uitvoeren en rapportering van de betalingen, de 
opvolging van kredietverzekering alsook financiële ondersteuning. De rapportering gebeurt 
in eerste lijn naar de CFO. 
 
FUNCTIE  

- Aan- en verkoop: 
o Input en nazicht leverbons via maatsoftware voor opmaak verkoopfacturen 
o Input aankoopfacturen zowel boekhoudkundig als analytisch in Venice 
o Controle van de grondstoffacturen via receptiebons (prijs, hoeveelheid,…) 
o Voorbereiding balansafsluit in samenwerking met de externe boekhouder en 

bedrijfsrevisor 
- Crediteurenbeheer 

o Dagelijkse opvolging van de openstaande leveranciers, behandeling rappels 
en rapportering naar de CFO 

o Betaling van aankoopfacturen via Isabel en maandelijkse Cash Flow 
rapportering 

- Debiteurenbeheer 
o Dagelijkse opvolging van de openstaande klanten en rapportering naar de 

commerciële afdeling 
o Opvolging van de kredietdossiers, aanvragen limieten, cross-check bestaande 

limieten en rapportering van limietoverschrijdingen 
- Financiële assistentie aan de CFO mbt financieel dashboard en ad hoc analyses o.a. 

kostprijscalculatie en budgettering 
 
PROFIEL 

Wij zijn op zoek naar een collega die bewezen ervaring heeft in boekhouding en financieel 
meedenkt in het belang van de onderneming. 
 
Voornaamste professionele ervaring en competenties 

- Bachelor Accountancy/Fiscaliteit 
- 3-4 jaar ervaring als boekhouder, idealiter in een boekhoudkantoor 
- Vlot overweg met Excel (oa draaitabellen); basiskennis Venice is een pluspunt 
- Goede kennis van kostprijs, analyse en analytisch boeken 
- Creatieve opstelling in het verbeteren van bestaande financiële processen wordt 

gewaardeerd 
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Persoonlijke eigenschappen 

- Efficiënte, accurate en georganiseerde aanpak 
- Kan werken tegen deadlines (geen 9-5 job) 
- Enthousiast, dynamisch, “can do”, hands-on opstelling 
- Discreet, loyaal en op zoek naar een carrièrestap op lange termijn 
- Flexibel, maar consistent in resultaat 
- Meertalig (FR, ENG en  minimum notie Duits) is welkom. 

 
 
AANBOD 

Je komt terecht in een familiaal bedrijf dat getuigt van een sterke dynamiek en 
investeringszin, en die gekend staat als een betrouwbare partner in de bouwsector. Initiatief 
wordt gewaardeerd in de no-nonsense, collegiale sfeer en er zijn tal van sociale contacten. 
We bieden een lange termijn samenwerking aan, waarbinnen je de vrijheid krijgt om 
zelfstandig te werken met een brede verantwoordelijkheid. Als teamplayer druk je mee je 
stempel op het beleid.  
Het Finance team bevindt zich in Meulebeke waar je verwelkomt wordt door 2 collega’s. Je 
start onmiddellijk met een voltijds contract van onbepaalde duur. Naast een loon dat in lijn 
ligt met je ervaring en competenties (te bespreken) krijg je een pakket extra-legale 
voordelen dat bestaat uit maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering en ADV dagen. 
 
  
Contactpersoon voor kandidaten: talent@dubaere-group.com 


