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Vacature 

boekhoudkundig 
bediende! 

Wij bieden jou… 

 Een fulltime job met competitief salarispakket, extralegale voordelen en flexibele werkuren. 
 Een leuke werkplek in een jong team met een goede teamspirit. 
 Een groeiend en dynamisch bedrijf met ruimte voor initiatief en ondernemerschap. 
 Open communicatie en een no-nonsense managementstijl. 

Hier maak je ons echt gelukkig mee: je bent/hebt… 

 Leergierig en houdt ervan om initiatief te nemen. 
 Drive om onze huidige manier van werken elke dag efficiënter en vlotter te laten verlopen, en dat in een 

context van een zeer snel groeiend bedrijf met oplopend aantal te verwerken facturen. 
 Een sterke interesse in digitalisering. 
 Een aanpak van afspraak=afspraak en zaken die je opneemt worden ook volledig tot op het einde afgewerkt. 
 Een bachelor opleiding in een economische afstudeerrichting en een relevante werkervaring van 4-6 jaar.  
 Ervaring met ExactOnline, Blue10, OCR of andere leveranciersboekhoudingen is een absolute troef. 
 Een perfecte kennis van de Nederlandse taal en je kan vlot communiceren in het Frans. Een notie van 

Engels, Duits en/of Spaans is een pluspunt. 
 Enige noties van BTW wetgeving. 

We dagen jou uit… 

 Onze leveranciersboekhouding van A tot Z (scan factuur tot en met opmaken betaalbestand) te beheren. 
 Het verzekeringenbeheer in goede banen te leiden, dit zowel qua facturatie (inkomende en door te 

rekenen) als opvolging schadedossiers. 
 Een periodieke inschatting te geven van de cash behoeften. 
 Een helpende hand toe te steken bij je collega’s op de financiële afdeling. 

 

 

Goesting gekregen? 

Niet twijfelen! Stuur je CV door 

naar Bram: bdw@my-trucks.com 

en overtuig ons waarom jij de 

ideale aanvulling van ons topteam 

bent. Tot dan! 

De weg naar succes… 

My-Trucks financiert (tweedehands) voertuigen – met focus op 

vrachtwagens – op maat van KMO’s en startende ondernemingen. 

Bij ons zijn er 2 constanten: hard lachen en hard werken.  

My-Trucks heeft ambitie, een duidelijk doel en groeit verder! Je krijgt 

tal van kansen en iedereen leert van elkaar. Drive, flexibiliteit en 

zoeken naar oplossingen zitten in ons DNA. 

 

En in de toekomst zie je het zitten om… 

 Ons helemaal de 21e eeuw in te loodsen en ons van die papieren facturatie af te helpen. 

 Een leveranciersbeleid uit te werken helemaal op maat van de groei van ons bedrijf. 
 Werken op basis van een bestelbon te implementeren. 
 Mee te werken aan het project rond het opstellen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen en de IT 

architectuur hierop af te stemmen. 
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