
Bachelor-opleiding in een financiële 
richting 
Een eerste ervaring 
in een boekhoudkundige functie 
is welkom, maar is geen vereiste  
Accuraat, nauwkeurig, zelfstandig 
en initiatiefnemend 
Goede kennis van MS Office. 
Kennis van boekhoudkundige 
software is een pluspunt
Minimum basiskennis Frans 
80% werkregime is mogelijk 

Verantwoordelijk voor accounts 
payable
Opmaken en verwerken van 
betaalbestanden en voorbereiden 
van betalingsvoorstellen
Inboeken van kas- en 
bankafschriften 
Factuurcontrole
Administratief beheer van 
de KMO portefeuille en 
subsidiedossiers 
Back-up voor de klanten-
boekhouding en credit control 

Wat kun jij verwachten?

Wat verwachten wij?

Jouw voordeel

Wij schenken jou de ruimte. Vul jij die in met jouw talent?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Ebema, Ter attentie van Jourik Meus, 
Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal. Mailen mag ook: jobs@ebema.be. 
Meer info nodig? Bel ons op 00 32 89 61 00 42. 

Interesse?

Ebema verbetert de ruimte: 
voor bedrijven, overheden én 
particulieren. We maken buiten-
ruimtes beter. Gezelliger. 
Slimmer. Veiliger. Mooier. 
Groener. Sterker ...
 
Hiervoor bedenken en ontwikkelen 
we hoogtechnologische beton-
oplossingen. Geperst of gegoten, 
van klinker over Megategel tot 
maatwerk. En dat doen we met 
hart en ziel. Al sinds 1946. 
Vandaag hebben we een team 
van 220 mensen in onze 
vestigingen in Zutendaal 
en Rijkevorsel. En een omzet 
van 47 miljoen euro ... die verder 
groeit. Zin om mee vorm te geven 
aan ons verhaal? Om creatieve 
grenzen op te zoeken? Om 
nieuwe trends om te zetten 
in inspirerende omgevingen? 

Jouw opdrachtgever

Ruimte verbeteren?
Daar kun jij als FINANCE OFFICER
bij Ebema aan meewerken!

m/v

W i j  v e r b e t e r e n  r u i m t e

Bij Ebema worden initiatieven 
en verbeteringsvoorstellen 
sterk geapprecieerd omwille 
van een continue drive om 
vooruit te geraken en 
te vernieuwen. Binnen deze 
sterk groeiende KMO krijg je 
dan ook de kans om te leren 
en jezelf te ontwikkelen. 
Als familiebedrijf hecht Ebema 
veel belang aan haar werk-
nemers die ieder voor zich 
een onderdeeltje vormen van 
de Ebema-family. Er zijn dan 
ook heel wat opleidings-
mogelijkheden en je komt er 
terecht in een hecht team van 
4 personen. Daarnaast mag je 
rekenen op een aantrekkelijk 
remuneratiepakket, inclusief 
extralegale voordelen.  

Voor onze vestiging in Zutendaal 
zoeken we een:  
Finance Officer (m/v)

Betrokken bij de opmaak van 
BTW-aangiftes, credit control 
en voorbereiding van de 
maandafsluiting 
Rapporteren aan het hoofd 
finance.


