
 Hulpboekhouder 

 Smartmat, een snel groeiende fresh food e-commerce organisatie is op zoek 
 naar een nieuwe collega. Smartwat? Smartmat is de onderneming achter enkele 
 sterke merken zoals Foodbag.be (dé Belgische maaltijdbox) en Rayon.be (dé 
 Belgische online supermarkt. 

 Als hulpboekhouder zorg jij ervoor dat alle aankoop - en verkoopfacturen correct 
 afgehandeld worden. Samen met de finance manager ben jij de persoon die alles 
 van cijfertjes kent! 

 Wat dat juist inhoudt? 

 Je bent verantwoordelijk voor de  verkoopsfacturatie  voor verschillende projecten 
 (partnerships,  B2B  ). Je maakt de facturen op en zorgt  voor de opvolging van de 
 betaling (  debiteuren  ). Ook voor het  B2C  segment sta  je in. Je laadt betalingen van 
 particuliere klanten in en volgt dubbele betalingen, mislukte betalingen op en punt 
 openstaande vorderingen van betalingen af die niet automatisch afgepunt zijn. Ook 
 daar volg je administratief de debiteuren op en staat in contact met de customer 
 service die contact opneemt met die klanten. 

 Daarnaast sta je ook in voor de  aankoopfacturatie  .  Je zorgt ervoor dat de facturen 
 intern gedispatcht worden ter goedkeuring en zorgt voor de betaling van deze 
 facturen. 

 Verder help je ook mee met de voorbereiding van de  maandafsluit  . Dit doe je op een 
 proactieve manier, om het leven van jezelf en de boekhouder makkelijker te maken. 

 Als hulpboekhouder heb je veel interne contacten en contacten met de (externe) 
 boekhouder. Je bent dan ook proactief in je communicatie en neem initiatief om 
 problemen op te lossen. 

 We want you! 

 -  Heb je ervaring als hulpboekhouder of net afgestudeerd in een 
 boekhoudkundige functie? Super! 

 -  Je kan werken met Excel 
 -  BTW, debet, credit zijn voor jou geen onbekende termen. 
 -  Heb je ambities om door te groeien naar een functie als boekhouder? Dat is 

 mooi meegenomen. 
 -  Aan jouw arendsoog ontsnapt geen enkele fout, je bent dan ook zeer 

 nauwkeurig. 



 -  Je werkt graag zelfstandig en vindt het prima om duidelijke taken uit te 
 voeren. 

 -  Alle facturen passeren door jouw handen. Je denkt hier dan ook kritisch bij na. 
 -  Organiseren is één van je sterktes en je kan dan ook makkelijk structuur in de 

 chaos brengen. 
 -  Als je weet dat Salesforce niets met starwars te maken heeft, heb je een 

 streepje voor (al is het geen must). 

 What’s in it for you? 

 -  Een voltijdse of 4/5e functie 
 -  Gezellige collega’s, die na het werk ook wel eens graag blijven hangen voor 

 een hapje, drankje, en kubb-tornooi. 
 -  Een dynamische en ambitieuze werkomgeving in volle groei, waar we heel 

 wat kansen geven om jezelf te ontplooien. 
 -  Geld, uiteraard. We bieden je een marktconform loon. 
 -  Maaltijdcheques en ecocheques. 
 -  Gsm met abonnement en een laptop. 
 -  Hospitalisatieverzekering. 
 -  Niet onbelangrijk voor de Foodlovers, korting bij Foodbag én Rayon, zodat je 

 ook thuis kan genieten van onze toprecepten en producten. 
 -  Een gezonde mix van thuiswerk en werk op kantoor. We verwachten je 3 

 dagen per week op kantoor (Dok Noord) 

 Stuur je CV en motivatiebrief door naar jobs@foodbag.be 

 jobs@foodbag.be 
 www.foodbag.be 
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