
This is the tale of three generations Vandermarliere – and counting. A tale about a company born in an attic in 1926. A tale of 
disruptive innovation, bold marketing and clever expansion. But also a tale about remaining true to the craft. VCF’s story is as 
layered as one of its fine cigars – be they J. Cortès, Oliva, Olifant, Country or Neos. It has brought us from the countryside of 
West-Flanders to the farmlands of Nicaragua and everywhere in between. Whenever you light one of your cigars, you instantly 
disconnect from everyday fuss and become one with our timeless tale. Don’t smoke but enjoy!

They who call themselves Cortèsiens are looking for a new colleague as:

ACCOUNTING MANAGER  (M/V)
Als Accounting manager maak je deel uit van het financieel departement. Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de 
boekhoudkundige taken en rapportering in de ruime zin van het woord.

Verantwoordelijkheden
• Als people manager stuur je een team van +/- 3 boekhouders aan. Je weet uw team te organiseren, te structureren en te 

motiveren en zorgt voor een goede werkverdeling. Je biedt hun hulp waar nodig.
• Je bewaakt de deadlines en ziet erop toe dat de zaken correct opgevolgd en uitgevoerd worden.
• Je bent verantwoordelijk voor de maandelijkse afsluit en de rapportering in de reporting tool en dit voor het moederbedrijf 

en de dochterondernemingen.
• Je verzorgt alle rapportage ivm publiciteitsbudgetten, alsook het uitsturen van de fiscale fiches.
• Je monitort de Accounts Payable en de Accounts Receivable.
• Je helpt mee bij BTW-aangiftes, Intrastat, aangiften Statistiek NBB, consolidatie en transfer pricing.
• Je helpt met de voorbereiding en volgt de externe jaarlijkse audits mee op.  Hierbij fungeer je als aanspreekpunt voor  

revisoren en externe boekhouders.
• Je denkt mee en neemt initiatieven in de verdere professionalisering van de boekhouding.
• Je rapporteert aan de CFO.

Profiel 
• Je hebt een Master in een economische richting of gelijkaardig door ervaring
• Je hebt minstens 2 jaar ervaring met leidinggeven en 5 jaar ervaring in een boekhoud- of financiële omgeving.  

Affiniteit voor een productie omgeving is een pluspunt.
• Je bent kritisch ingesteld, hands-on en oplossingsgericht 
• Je bent een teamplayer met voldoende communicatieve skills
• Je hebt een goede kennis van het Engels en Frans zowel gesproken als geschreven
• Je bent nauwkeurig en je hebt oog voor detail
• Je bent sterk in Excel , ervaring met SAP is een pluspunt 

Aanbod 
• Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving, dynamisch & enthousiast team van Cortèsiens 
• Een familiaal bedrijf met korte communicatielijnen
• Training on-the-job
• Een omgeving waar volgende waarden centraal staan : 

        Commitment, Open-Minded, Respect, Team Spirit, Entrepreneurship en Strong Professionalism.

Interesse? 
Stuur je brief met CV naar anne-aymone.bourgois@vcfcigars.com.

ACCOUNTING MANAGER (M/V)


