
 

 

Wie zijn wij?   
 
Fresenius Kabi is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life! 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

• Je bereidt de opmaak van balans, resultatenrekening en jaarrekening voor 

• Je voert de nodige reconciliaties door voor de algemene controle van de boekhouding  

• Je volgt inkomende facturen op 

• Je behoudt een goed contact met onze SSC in Polen (zij boeken namelijk onze facturen in) 

• Je biedt ondersteuning bij maandafsluiting en jaarafsluiting (vb provisies maken, Fixed Assests creëren)  

• Je stelt fiscale fiches op,  in samenspraak met de Sales & Marketing Coördinator en Compliance 
Coördinator 

• Je volgt diverse Finance projecten op (vb Instore – Concur) en ondersteunt collega’s bij het gebruik van 
deze tools 

• Je bereidt interne en externe audits voor en biedt ondersteuning waar mogelijk 

• Je levert Ad hoc gevraagde rapporten aan  

• Je neemt actief deel bij teamoverleg en voorziene opleidingen 

• Je bent back-up van teamleden bij ziekte/vakantie  
 

Profiel 
 

• Je behaalde min. een Bachelor in Accounting & Fiscaliteit 

• Je bezit uitstekende kennis van Nederlands en Engels en zeer goede kennis Frans  

• Indien je SAP kennis hebt, is dit een troef 

• Je bent sterk in Excel 

• Je werkt uiterst nauwkeurig en respecteert deadlines 

• Je bent geen “IK”persoon maar een “WIJ”persoon   

• Je bent proactief – je ziet werk en pakt het op  

• Je bent leergierig en blijft op de hoogte van actuele wijzigingen in boekhoud en fiscale wetgeving  
 

 

Aanbod 
 

• Een organisatie met het motto “Caring For Life” 

• Een organisatie die inzet op persoonlijke ontwikkeling van iedere werknemer 

• Een dynamisch team van 4 personen dat het departement samen sterker maakt 
 
       Voorts:  

• Fresenius Kabi biedt u een voltijds contract aan van onbepaalde duur. Bovendien ontvang je een 
competitief salarispakket (maaltijdcheques, ecocheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en 34 
vakantiedagen/jaar).  

 

Sollicitatie 
 

Sta je te popelen om te starten in je nieuwe functie? Solliciteer dan via  
bene.humanresources@fresenius-kabi.com. 
HR Officer: Annick Ballon 
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