
This is the tale of three generations Vandermarliere – and counting. A tale about a company born in an attic in 1626. 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:

BEHEER FISCALE ZEGELS (M/V)

Onze producten zijn onderhevig aan accijnswetgeving. Hiertoe worden in bepaalde landen Fiscale zegels uitgegeven die de prijs 
van het product aangeven. Aan de hand van deze fiscale zegels wordt de tabaksaccijns en BTW geïnd. Dit zijn waarde papieren 
die zeer nauwkeurig dienen beheerd en gerapporteerd te worden aan de overheden.

Wij zoeken voor onze productie activiteiten in België een bediende die het ganse beheer en de eindverantwoordelijkheid heeft 
met betrekking tot het aankopen, verbruik en rapportage hieromtrent.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de volledige administratie rond het correct bestellen, stockeren, verdelen naar productie en rap-
porteren van de fiscale zegels voor alle Belgische vestigingen. 

• Aan de hand van de salesforecast zorg je voor de correcte bestellingen van de juiste fiscale zegels voor de desbetreffende 
landen.

• Aan de hand van de productie orders verdeel je deze op de werkvloer en controleer je de correcte uitgifte en teruggave na 
het afwerken van het order.

• Je verdeelt de zegels naar de andere sites en volgt de administratie hiervan nauwkeurig op.
• Je beheert de stock van de fiscale zegels en zorgt dat hij steeds correct staat.
• Je doet de uitslag van de fiscale zegels naar de desbetreffende overheden en houdt de rapportering bij.
• Je bewaakt de geldigheid van de fiscale zegels en laat deze tijdig vernietigen door de desbetreffende instanties die daartoe 

bevoegd zijn.
• Je bewaakt de borgstelling omtrent de aankoop van de fiscale zegels.
• Je bent de SPOC voor alle vragen met betrekking tot de fiscale zegels.
• Je rapporteert aan de Supply Chain Manager.

Profiel  

• Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
• Je bent uiterst nauwkeurig van aard en hebt ook voor cijferdetails.
• Je kan vlot werken met digitale tools (Excel & Word) en software pakketten (SAP).
• Je kan goed organiseren en plannen en weet deadlines te behalen.
• Je bent analytisch ingesteld. 
• Je kan vlot spreken en schrijven in het Nederlands en beheert een goede basis Frans. 

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@jvcfcigars.com.

BEHEERDER FISCALE ZEGELS (M/V)


