
 

 

Eurofins Scientific is een internationaal beursgenoteerd bedrijf dat haar klanten voorziet van hoogwaardig 

laboratoriumonderzoek en advies. Eurofins is wereldwijd marktleider op het gebied van bio-analytische testen voor voeding, 

water, milieu en farmaceutische producten. Daarnaast is Eurofins één van de grootste aanbieders ter wereld in een groeiend 

aantal andere markten zoals bijvoorbeeld de agrarische sector of op het gebied van genomics. Eurofins maakt daarbij 

gebruik van een unieke hoeveelheid analysemethoden en een ongekend hoog kennisniveau en expertise. Eurofins bestaat 

wereldwijd uit ruim 30.000 medewerkers, verdeeld over 400 hyper moderne laboratoria en is actief in 42 landen met een 

omzet van 2.65M€ in 2016. Eurofins kent sterke groeiambities (CAGR ~25%) en verwacht in 2020 met ~40.000 medewerkers 

een omzet van ~4.0B te kunnen realiseren. 

Het National Service Centre (NSC) van Eurofins verleent diensten op het gebied van Accounting, Controlling, Payroll, 

Purchasing, IT Infrastructure en HR aan alle Eurofins bedrijven in Nederland en België.  

 

Voor het National Service Centre (NSC)  
zijn we op zoek naar een: 

 
 

GENERAL LEDGER ACCOUNTANT 
 

 

DE UITDAGING 
 

 Het beheren van het grootboek, waaronder:  
o Vaste activa administratie (afschrijvingen, investeringen ) 
o Loonboekingen 
o Opvolgen Dubieuze debiteuren 

 
 Het coördineren van de periode afsluiting, waaronder: 

o Maandelijkse afsluiting d.m.v. voorzieningen ed 
o Voorbereiding fiscale aangiftes, btw-aangiftes, allerhande enquêtes 
o Rapporteren financiële cijfers in Cognos (in samenwerking met controller) 
o Opstellen jaarrekeningen (in samenwerking met extern kantoor) 

 
 Het beheren van de relevante interne controle maatregelen, waaronder:  

o Coördinatie  en assistentie bij financiële audit 
o Implementeren relevante interne controle maatregelen 
o Opvolgen wettelijke eisen met betrekking tot boekhouding 

 
 Proactief samenwerken met collega’s:  

o Eerste aanspreekpunt voor collega’s die de routine transacties boeken (leveranciers/ 
banken) 

o Samenwerken met CFO/ financial controller 
o Beantwoorden ad hoc vragen vanuit de verschillende labo’s aangaande facturen ed. 

 

  



 

 

JOUW PROFIEL 
 
 

Je bent een gedreven en oplossingsgerichte kandidaat die niet bang is voor verandering en denkt in 

oplossingen.  

 
 Bachelor Accountancy - Fiscaliteit 
 Minimaal 7 jaar relevante werkervaring 
 Kennis van Belgische boekhouding en fiscaliteit is vereist 
 Uitstekend cijfermatig inzicht 
 Flexibel & goede communicatieve vaardigheden 
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ook in de Franse en Engelse taal 
 Beheersing van de MS office pakketten, met name MS Excel 
 Stressbestendig omwille van het werken binnen strikte deadlines 

 
 
WAT KAN EUROFINS JOU BIEDEN 
 

Je krijgt een boeiende functie met zowel operationeel als people management bij de wereldwijde 
marktleider in analytische testing.  Je geniet veel uitdagingen en afwisseling.  Naast autonomie en 
verantwoordelijkheid, biedt de organisatie je een mooi en volledig salarispakket in verhouding tot 
jouw ervaring, inclusief extralegale voordelen. 
 

 
 
INTERESSE 
 

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met Jochen Devos, HR Business 
Partner. Graag ontvangen wij je CV en een motivatiebrief via  work@eurofins.be   
 

Meer info over Eurofins: 
www.eurofins.com 
www.eurofins.be 
 
 
 

 

 

 

 
 
Locatie:  Nazareth (9810)  
Contract type:  permanent, voltijds 
Start datum:  asap 
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