
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.

Volgende week in Jobat:
werken in human resources   

ZEG NIET BOEKHOUDER, MAAR ACCOUNTANT

In ons land zijn er meer dan 15.000 accountants en meer dan 8.000 erkende accoun-
tantskantoren actief. Zij zijn volop op zoek naar kantoormedewerkers en accountants, 
vroeger ook gekend als boekhouders. Sinds twee jaar is accountant een knelpunt- 
beroep in Vlaanderen. De instroom van jongeren en werkzoekenden in de opleidingen 
voldoet niet om de vraag naar accountants in te vullen. Maar hoe is het om in de 
sector te werken?

HR-dienstverlener SD Worx maakte voor Jobat een 
analyse op basis van bijna 8.000 werknemers. 
Deze zaken springen in het oog.

1. JONGE SECTOR 
Met een bachelordiploma kan je aan de slag bij 
een accountantskantoor. Wie gecertifieerd wil wor-
den, moet nog een toelatingsexamen, stage en 
bekwaamheidsexamen doen. De mediaanleeftijd 
is 31 jaar. Het is een jonge sector. 75 procent van 
de werknemers is jonger dan 40. De grootste groep 
(38 procent) is tussen 25 en 30 jaar. “Wie in deze 
sector start, leert snel veel bij over uiteenlopende 
klanten: van de bakker om de hoek en een trans- 
portfirma die groeit tot internationaal actieve 
bedrijven”, vertelt Jo Demeulemeester, verantwoor-
delijk voor de samenwerking met accountants bij 
SD Worx. “Sommigen gaan zich dan ook verdiepen 
in bepaalde deelgebieden, zoals btw, successie-
recht of vennootschapsbelasting om zo nog meer 
advies te kunnen verlenen.” 

2. VROUWELIJKE SECTOR   
60 procent van de medewerkers is vrouw. En naar-
mate de leeftijd stijgt, zijn er meer vrouwen dan 
mannen. Waarmee Jo Demeulemeester al meteen 

het cliché van de mannelijke/saaie boekhouder 
onderuit haalt. “De sector heeft plaats voor uit-
eenlopende profielen: zowel mensen die graag 
diep in de cijfers duiken als wie meer van klanten- 
contacten houdt”, stelt hij. “In de praktijk heb je in 
deze job veel contacten en gesprekken met over-
heden, banken, verzekeringsmaatschappijen en 
hr-dienstverleners. Je helpt heel diverse onderne-
mingen vooruit.” Hoewel de meeste vacatures op 
de VDAB-website spreken van een voltijds regime, 
zijn er toch wel wat mensen deeltijds aan het werk. 
Tachtig procent werkt voltijds, en bij vrouwen is dit 
zeventig procent, stellen ze bij SD Worx vast. In de 
gehele arbeidsmarkt werkt overigens twee op drie 
voltijds. 

3. MINDER ZIEKTE
In deze sector zijn de ziektecijfers lager dan in 
andere sectoren met bedienden. In april ‘22 was 
47 procent van de accountants geen enkele dag 
ziek in het afgelopen jaar (tegenover 42 procent 
van alle bedienden). En wie ziek wordt, is minder 
lang ziek. Het gemiddeld aantal maandelijkse 
ziektedagen ligt ruim 60 procent lager dan gemid-
deld bij bedienden (uit alle sectoren).

4. MEER WAGENS  
De lonen zijn relatief hoog voor starters, maar stijgen 
dan minder snel. Het doorsnee loon of mediaan 
- waarbij de helft van alle werknemers minder ver-
dient, de helft meer - ligt in deze sector op 2.800 
euro per maand. Naast je loon bieden accountancy-
kantoren vaak ook extra’s, zoals een groepsverze-
kering of een forfaitaire onkostenvergoeding. “Ook 
een wagen behoort in de helft van de gevallen tot 
de mogelijkheden, aangezien je voor klanten soms 
de baan opgaat.”

5. MEER DIGITALISERING
Door verregaande automatisatie verdwijnen routine-
matige taken. De klemtoon komt meer te liggen op 
analyse en interpretatie van data, dienstverlening en 
advies. “De covidpandemie en het verplichte thuis-
werk hebben de papierberg serieus doen afnemen”, 
stelt Demeulemeester, die in de digitalisering ook 
een wapen ziet in de war for talent. “Wie digitalise-
ring combineert met vertrouwen en openstaat voor 
een combinatie van werken op kantoor en telewerk, 
heeft als werkgever een streepje voor op zijn concur-
rent. Werknemers appreciëren het als hun werkgever 
gehoor geeft aan hun nood aan flexibiliteit.”

William Visterin

“De covidpandemie
en het verplichte

thuiswerk hebben de 
papierberg serieus

doen afnemen.”
Jo Demeulemeester, 

verantwoordelijk voor de samenwerking 
met accountants bij SD Worx

Wie wil er werken in een 
accountantskantoor?



KLANTENADVISEUR MET COMMERCIËLE FLAIREen commercieel medewerker 
om onze interne sales afdeling 
te versterken. Heb jij een vlotte 
babbel, krijg je energie van samen 
met je team de targets te behalen 
en wil je werken in een omgeving 
waar de waarden ‘Warmte’, ‘Groei’, 
‘Geluk’ en ‘#wijzijnwaarmakers’ 
centraal staan? Dan geloven we 
dat jij de juiste kandidaat bent!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je krijgt een uiteenlopend en uitdagend ta-
kenpakket waarbij je het grootste deel van 
de tijd je commerciële flair gebruikt tijdens 
je (telefonische) contacten met klanten en 
de administratieve afhandeling die hierbij 
komt kijken. 

PROFIEL
Wat op je cv staat is belangrijk, maar niet 
het allerbelangrijkste. We rekruteren voor-
namelijk op basis van DNA. Ben jij een 

tweetalige enthousiasteling die verzot is 
op klantencontact en er keihard voor gaat? 
Dan ben jij onze #waarmaker!

“Werken bij het Inbound-team? Dat is 
thuiskomen in een warm en gedreven team 
waar iedereen elkaar motiveert met een 
lach of een ludieke actie om het target te 
halen. Naast hard werken maken we ook 
tijd om samen iets leuks te doen (zoals 
pannenkoeken eten of mojito’s proeven!).”

Kan je niet wachten om je tanden er in te zetten?Wij ook niet! We zijn namelijk op zoek naar een…AANBOD
• Een job boordevol uitdagingen bij de op één na meest aantrekkelijke 

werkgever van België (Randstad Employer Brand Research 2020).
• Een team met een duidelijke visie, een pak expertise en ambitieuze doel-

stellingen.
• 2 vaste dagen thuiswerk
• Een aantrekkelijk loonpakket met interessante extralegale voordelen 

zoals onder andere een laptop, een gsm-abonnement, thuiswerkvergoe-
ding, groeps – en hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen en een 
uitgebreid flexplan met  mogelijkheden tot flexwagen, tankkaart

• Daarnaast trekken wij er 2x per jaar op uit voor onze memorabele team-
buildings, klinken wij al eens graag op onze successen en is een choco-
laatje ook nooit ver weg

“Eindelijk je perfecte match gevonden?  
Solliciteer dan op onderstaande gegevens”
HR Mediahuis T.A.V. Martine Groenen
Z1 Researchpark 110 1731 Zellik  
Martine.Groenen@mediahuis.be

Agentschap Onroerend Erfgoed 
zoekt een administrateur-
generaal

Het Agentschap Onroerend Erfgoed staat 
in voor het onroerend erfgoedbeleid in 
Vlaanderen. Heb jij een passie voor onroerend 
erfgoed? Dan ben jij misschien wel de 
persoon die we zoeken!
 

Als administrateur-generaal heb jij de 
algemene leiding over het agentschap. 
Je draagt bij aan het versterken van de 
erfgoedsector en vergroot het draagvlak voor 
onroerend erfgoed. Je staat er echter niet 
alleen voor: samen met alle medewerkers 
behartig jij het beleid met betrekking tot 
onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Meer weten over deze vacature? Surf naar
vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender (identiteit
en –expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het
divers Vlaanderen van morgen.

MAATSCHAPPELIJK 
ASSISTENT(E) (B1-B3) - (2 plaatsen)

DE JOB IN ‘T KORT
Als maatschappelijk assistent sta je samen met je collega’s van de 
sociale dienst in voor het garanderen van een menswaardig bestaan 
voor iedere burger, via het verlenen van advies en materiële, sociale, 
fi nanciële en/of psychosociale ondersteuning. 

JOUW PROFIEL IN ‘T KORT
Je hebt ofwel een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger 
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

WAT BIEDEN WE JOU?
• Contract van bepaalde duur voor 1 jaar.
• Salarisschaal B1-B3 / minimum brutomaandsalaris 2.663,62 euro.
• Maaltijdcheques van 8 euro.
• Ecocheques, sport- en cultuurcheques en lokale handelaarsbonnen ter 

waarde van € 200/jaar.
• Minstens 30 vakantiedagen.
• 2de pensioenpijler van 3%.
• Glijdende werktijden (met avondpermanentie) en mogelijkheid tot 

telewerk.

IK WIL DE JOB, WAT NU?
Stuur je cv, motivatiebrief, kopie identiteitskaart, diploma, 
uittreksel uit het strafregister en het inschrijvingsformulier 
(zie: https://www.wemmel.be/nl/vacatures-bij-de-gemeente) ten 
laatste op zondag 12 juni 2022 door naar personeelsdienst@wemmel.be 
of naar Gemeentebestuur Wemmel - Personeelsdienst, Dr. H. Folletlaan 
28, 1780 Wemmel.

Meer info 
Raadpleeg de informatiebundel of neem contact op met de 
personeelsdienst via personeelsdienst@wemmel.be of via 02 462 05 43.

OCMW Wemmel zoekt een



Gaan we er samen voor? 
Solliciteer dan tot en 
met 7 juni 2022 via 
werkenvoordilbeek.be 
of via de QR-code. 

Daarom kies je voor ons! 
een job ... met impact
een job ... met variatie
een job ... in balans 
een job ... met potentieel
een job ... met warmte

Werken voor Groep Dilbeek is elke dag het verschil maken 
voor de burger, je collega’s en jezelf. Kom jij werken bij 
Burger & Omgeving waar de teams Wonen & Ondernemen, 
Burgerzaken en Openbare Ruimte klanten proactief en met 
enthousiasme verder helpen? 

• Partner Financieel Beleid
• Deskundige Woonbeleid 
• Deskundige Omgeving 
• Jurist Omgeving 
• Projectleiders Openbare Ruimte 
• Administratief Medewerker Openbare 

Ruimte 
• Administratief Medewerker Burgerzaken, 

focus Vreemdelingen

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver

Kortrijk
Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Donderdag 
2 juni 2022

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1 - 3010 Leuven

13u - 18u

Schrijf je nu gratis in:
www.jobat.be/
jobbeursvlaamsbrabant

Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!
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