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Bedrijfsprofiel 

Euronav bezit, exploiteert en beheert een moderne vloot van zeetankers. Wij zijn toegespitst aan het veilig, proper 

en betrouwbaar transport van ruwe olie wereldwijd.   

Wij streven ernaar onze mensen te engageren, te motiveren en te belonen, zowel aan boord als aan wal.  De 

combinatie van jonge schepen, ervaren personeel, prestatiecultuur en in-house management stelt ons in staat 

om uitstekende groei en duurzaamheid te bereiken in een uiterst competitieve industrie 

Bezoek onze website: www.euronav.com.  

Position Profile and Requirements 

PRIMAIR DOEL 

De junior accountant draagt bij aan een efficiënte en effectieve werking van de boekhoudafdeling door dagelijkse 

taken uit te voeren met veel aandacht voor detail en nauwkeurigheid. 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKEHEDEN 

• Assisteren bij de maand-, kwartaal- en jaarafsluiten 

• Registreren van bankjournalen en voorbereiden van betalingsvoorstellen 

• Opvolgen van de kaspositie en aanvragen van de nodige fondsen 

• Registeren en opvolgen van de crediteurenrekening 

• Maandelijks meewerken aan de voorbereiding van de aangiftes (zoals BTW e.d.) 

• Afstemmen van de grootboeken  

• Communiceren en samenwerken met andere collega’s en afdelingen waar nodig om de benodigde informatie 

te verkrijgen 

• Andere administratieve ondersteuning; zoals het voorbereiden van SOX-controlerapporten, het opvolgen van 

balansrekeningen, het assisteren bij de voorbereiding van auditprocessen en bij ad-hocprojecten, …  

 

http://www.euronav.com/
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PROFIEL 

Opleiding: Bachelor diploma in boekhouding of gelijkwaardig door ervaring 

Ervaring: Bij voorkeur eerste ervaring in de boekhouding, ervaring in de scheepvaartindustrie is een pluspunt. 

Vereisten/kwalificaties:  

• Uitstekende MS Office kennis en rapportage vaardigheden 

• Goede kennis van BE GAAP 

• Je hebt oog voor detail, maar behoudt toch het overzicht 

• Discretie en betrouwbaarheid zijn onmisbaar in deze functie 

• Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel en de nodige inzet 

• Je bent nauwkeurig, werkt graag met cijfers en bent leergierig 

• Een teamplayer met goede communicatieve vaardigheden, maar je kan ook zelfstandig en gestructureerd 

werken 

Languages: Vloeiend in het Nederlands en zeer goede kennis van het Engels 

Verloning 

Ons kantoor in Antwerpen is gelegen in Antwerpen Zuid. Prachtige locatie en een zeer aantrekkelijke omgeving. 

Euronav biedt heel wat werk en fun gerelateerde voordelen: 

• Contract van onbepaalde duur in voltijdse tewerkstelling 

• Aantrekkelijke verloning in lijn met ervaring 

• Collectief plan geneeskundige verzorging (DKV) & levensverzekering 

• Maaltijdcheques van 8 EUR/dag 

• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

• Gevarieerd werk in een internationaal bedrijf met enthousiaste en dynamische collega’s 

• Mogelijkheid om op een leuke manier bij te dragen voor een liefdadigheidsdoel ‘The Ocean Cleanup’. 

Stuur een email met uw CV en vermelding van de functie naar  hr.cv.be@euronav.com  

 

Contact 

mailto:hr.cv.be@euronav.com

