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Het Adviesbureau van het Algemeen Boerensyndicaat vzw 
(AABS vzw) zoekt 

een consultant accountancy & fiscaliteit 
Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS vzw) is een belangrijke Vlaamse landbouworganisatie. Het ABS behartigt 
de belangen van onze Vlaamse boeren en niet onbelangrijk, wij doen dit zonder enige binding aan derde partijen. 
Naast belangenverdediging en syndicale tussenkomsten, biedt het ABS ook een waaier van diensten aan onze 
land- en tuinbouwers via haar Adviesbureau (AABS vzw). Om deze dienstverlening verder uit te bouwen, wensen 
wij ons team te versterken met een consultant accountancy & fiscaliteit. 

JE BENT:
- Een expert in accountancy en fiscaliteit,
- Een relatiebeheerder. Netwerken staat vooraan in je woordenboek,
- Een strategisch denker. Je denkt mee met onze landbouwklanten en je vormt samen met hen een onderbouwde 

visie over de beste strategie voor haar/zijn landbouwbedrijf. Jouw knowhow is hierbij heel belangrijk,
- Een belangrijk aanspreekpunt van ons kantoor en je hebt een belangrijke bijdrage in de verdere groei van ons 

Adviesbureau.  

JOUW PRIORITAIRE TAKEN ZIJN:
- Onze klanten adviseren inzake accountancy en fiscale onderwerpen en meedenken met hen en de 

collega’s over het verder optimaliseren van hun bedrijfsstructuur en landbouwadministratie,
- Samen met de collega’s het afwerken en opvolgen van diverse administratieve verplichtingen in de 

agrarische sector,
- Het zelf uitvoeren van een aantal opdrachten, maar evenzeer het ‘delegeren’ van opdrachten,
- Het mee leiden en begeleiden van het team. Je ondersteunt en assisteert waar nodig binnen de groep 

collega’s bij de uitvoering van hun taken.

WIJ VRAGEN:
• Een master in een economische richting of een bachelor in accountancy-fiscaliteit,
• Een aantal jaar ervaring in een accountancy-omgeving,
• Een klantvriendelijke professional met commerciële flair,
• Boekhoudkundige en fiscale knowhow,
• (Eventueel) ervaring in leidinggeven,
• (Eventueel) ervaring in onze landbouwsector en zeer graag affiniteit met onze sector,
• Resultaatsgericht werken,
• Zelfstandigheid, maar ook veel oog voor het team,

WIJ BIEDEN:
- een voltijdse job;
- een afwisselende functie met ontplooiingsmogelijkheden en veel ruimte voor eigen initiatief;
- tegenover uw enthousiaste en flexibele inzet, plaatsen wij een gepast en concurrentieel loonpakket, 

hedendaagse communicatiemiddelen en een bedrijfswagen.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING:
Afwisselend voltijds werk in onze kantoren (prioritair Roeselare), thuiswerk en daarnaast ook verplaatsingen binnen 
België/Vlaanderen.

INTERESSE?
Stuur dan per e-mail je motivatiebrief en C.V. naar eric.claeys@absvzw.be met als onderwerp 
‘sollicitatie consultant accountancy & fiscaliteit’. Je mag van ons snel een eerste reactie verwachten. 
Jouw kandidatuur wordt professioneel en vertrouwelijk behandeld. Voor bijkomende informatie kan 
je Eric Claeys, directeur, bereiken op 0491 90 87 40.
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