
Je start vanuit een administratief-ondersteunende rol. Het multitasken beschouw je als een uitdaging om alle 
bedrijfsprocessen onder de knie te krijgen. Na twee jaar verricht je de volledige boekhouding. Uiteraard heb je een 
grote affiniteit met de motowereld.

Jouw functie:
• Dankzij jouw accuraatheid ben je als geen ander in staat om de administratieve flow van verkoop tot aflevering 

op te volgen.
• Je staat in voor het beheer en de opvolging van verschillende financiële producten en diensten.
• In nauwe samenwerking met jouw collega’s zorg je voor de administratie van motorgerelateerde evenementen.
• Je rapporteert gegevens aan de invoerder en bewaakt de tussenkomsten voor een veelheid aan acties.
• Je biedt ondersteuning bij de dagelijkse boekhouding, zoals opmaak en controle van facturen, nazicht van het 

kasdagboek, registratie van aan- en verkoopfacturen, ingave van bankverrichtingen, … Je assisteert ook bij de 
periodieke afsluitingen en de opmaak van btw-aangiftes.

• Je rapporteert aan de Verantwoordelijke Boekhouding die meer en meer de taak opneemt van Operationeel 
Verantwoordelijke.

 
Jouw profiel:
• Je genoot een hogere opleiding in een administratieve richting, hebt bij voorkeur affiniteit met boekhouding en 

kan eventueel terugblikken op een eerste relevante ervaring.
• Uiteraard vormt een uitgesproken passie voor motoren een pluspunt.
• Je bent IT-minded en vertrouwd met courante pc-toepassingen en sociale media. 
• Voor deze functie zijn communicatieve en administratieve vaardigheden cruciaal. Je drukt je vlot uit in het 

Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling.
• Dankzij jouw klant- en resultaatgerichte houding, gecombineerd met stiptheid en structuur, ben je in staat om 

je rol op te nemen in een dynamisch team.
• Door je mature en evenwichtige persoonlijkheid ben je bovendien een gewaardeerde gesprekspartner, zowel 

voor collega’s, klanten als leveranciers. 

 Aanbod:
• Gevarieerde job in een vooruitstrevende onderneming met visie en een solide financiële verankering.
• Functie met groeipotentieel in een omgeving waarin iedereen elkaar helpt en graag bijspringt, ook in andere 

functiegebieden.
• De dynamiek en professionaliteit van een kmo waar je initiatief kan nemen.
• Marktconform salaris.

G E N T  -  Z O T T E G E M

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be
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SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

BMW Peter D’Haese, met vestigingen in Gent en Zottegem, is een echte 
referentie in de motosector. Het bedrijf zet volop in op betrokkenheid, 
hoogwaardige kwaliteit en aparte klantenbeleving. Dit wordt dagelijks 
waargemaakt door een dynamisch team dat klanten met enthousiasme 
begeleidt. Als familiale kmo organiseren ze jaarlijks een 20-tal evenementen 
waarbij ze klanten op informele wijze adviseren over producten, accessoires, 
nieuwe trends, fiscaliteit, reizen, … Zo kijken heel wat motoliefhebbers uit 
naar het maandelijkse BMW ‘Peter’s Bikers bar’-moment. Via deze bewuste 
marktbenadering en een continu streven naar professionalisering heeft BMW 
Peter D’Haese een toppositie in de markt veroverd. 
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met ruime interesse voor de volledige administratieve flow

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:


