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Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be.

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

De klemtoon van de functie ligt enerzijds op de efficiënte en effectieve organisatie van de activiteiten voor btw, fiscaliteit 
(in hoofdzaak vennootschapsbelasting) en consolidatie en anderzijds op strategische projecten omtrent optimalisaties, 
acquisities, verkopen … 

Functie:
• Als senior financieel expert neem je de eindverantwoordelijkheid voor het correct toepassen van de wet- en regelgeving met 

betrekking tot btw en fiscaliteit.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de businessunits en je weet deze complexe materie om te zetten naar begrijpbare 

adviezen en beslissingsrijpe voorstellen, waar de collega’s mee aan de slag kunnen.
• Je speelt zelf een sturende en actieve rol bij het opvolgen en indienen van de vereiste aangiften alsook bij de rapportering naar 

de verantwoordelijke van de btw-eenheid, waartoe een aantal van de VAB-groepsvennootschappen behoren.
• Je zorgt voor de uitvoering van de consolidatie in nauw overleg met andere betrokken collega’s uit de finance-afdeling.
• Je hebt aandacht voor en implementeert procedures en werkmethodes die het tot stand komen van deze aangiftes vereen-

voudigen.
• Je neemt deel aan projecten binnen de businessunits waarin je kennis rond btw, fiscaliteit en consolidatie van belang is.
• Je neemt deel aan M&A-trajecten, inclusief de praktische integratie van de gevolgen hiervan in de financeorganisatie.
• Je deelt je kennis en ervaring met je collega’s en vormt zo mee een goed op elkaar ingespeeld team. Je hebt je eigen hoofd-

verantwoordelijkheid maar je bent niet te beroerd om ook daarbuiten je deel te doen.

Profiel:
• Je hebt een master gecombineerd met relevante en aantoonbare ervaring (minstens 10 jaar).
• Je hebt kennis van én ervaring met btw, fiscaliteit en consolidatie.
• Affiniteit met M&A is een plus.
• Je bent analytisch erg sterk, kan omgaan met complexiteit en kan deze vertalen naar eenvoud.
• Je bent empathisch en je hebt een open blik op de wereld. Je staat open voor feedback van anderen en bent bereid er iets mee 

te doen. Door je open houding voelen anderen zich welkom bij jou.
• Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken.
• Je neemt spontaan verantwoordelijkheid en bent flexibel in je werkplanning.
• Je bent pragmatisch en doelgericht: je zet resultaten neer en bouwt hierdoor mee aan het succes van VAB. Problemen zijn voor 

jou kansen om samen met je collega’s aan oplossingen te werken en vooruit te kijken.

Aanbod:
• Een gevarieerde functie waar je de gelegenheid hebt om te helpen bouwen aan een geweldige organisatie die een hoge 

klantentevredenheid en medewerkerstevredenheid nastreeft.
• Functie met impact.
• Een team fantastische collega’s die klaar staan om jou te helpen.
• Je werkplek is op ons kantoor in Zwijndrecht, met de mogelijkheid om te telewerken.
• Flexibele werkuren.
• Marktconform loon met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, bedrijfswagen met tankkaart, fietslease en/of vergoeding 

openbaar vervoer, groepsverzekering en tal van voordelen bij VAB-groep.
• Uitstekende opleiding en begeleiding bij de job.

Binnen dit expertenteam zoeken we een:

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land: elke dag rekenen 
3.000.000 bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, 
-Rijschool, -Banden, -Tankkaarten en elektrisch laden, -Tweedehandswagens, 
-Opleiding en tal van andere diensten zijn we een kwaliteitsspeler in mobiliteit 
voor particulieren en bedrijven. 

We zijn een dynamische en sterk groeiende organisatie met veel expertise 
en knowhow, waar mensen centraal staan en waar denkers en doeners het 
samen vooruit laten gaan.
Daarbij komen zorgeloze mobiliteit en uitstekende service voor onze leden 
en klanten op de eerste plaats. Tevens streven we er als marktleider 
naar om continu de markttrends op te volgen en te integreren in onze 
dienstverlening, want mobiliteit is continu in verandering en beweging. 

Het finance-team, onder leiding van de Administratief Directeur, omvat 
de afdelingen invoicing, boekhouding en business performance support, 
aangevuld met een expertenteam.

Dit expertenteam bundelt belangrijke kernexpertise rond bv. 
wetgeving, fiscaliteit ... en ondersteunt de verschillende businessunits 
in hun dagelijkse vragen. Ook spelen ze een belangrijke rol in 
veranderingsprojecten en acquisities/verkopen, waarbij VAB op hun 
knowhow rekent om de juiste keuzes te maken. 


