
D&M zoekt een

 ACCOUNTANT

Inspireren. Dat is wat we doen, sinds de start van D&M in 1992.  We zetten sterk in 
op design. We ontwikkelen onze bloem- en plantenpotten, die het hart van ons 
merk vormen, met de grootste zorg, in alle maten, vormen en kleuren.

Het D&M assortiment - voor binnen en buiten - telt vandaag meer dan 1.500 
kwalitatieve producten. Dankzij onze bijzondere focus op vernieuwing in materiaal, 
design en duurzaamheid kunnen we elk seizoen opnieuw uitpakken met decoratie-
items die een uniek en tijdloos karakter hebben. 

FUNCTIE OMSCHRIJVING

• (Boekhoudkundige) verwerking van de inkomende facturen
• Verwerking en opvolging van betalingen
• Voorbereiden fiscale aangiftes
• Onderhouden van het contact met klanten en leveranciers, binnen onze

KMO-omgeving
• Assistentie bij het maandelijks afsluit-proces
• Actief meedenken aan efficiëntieverbetering
• Deelnemen aan automatiseringsprojecten van de financiële afdeling

(AP flow, ERP optimalisatie)
• Binnen jouw rol rapporteer je aan de Finance Manager, waarmee je nauw

zal samenwerken



JOUW PROFIEL 

• Je beschikt over een Bachelor Accountancy of een Master in een Financiële 
richting (of gelijkgesteld door ervaring)

• Een eerste soortgelijke werkervaring in een accounting omgeving
• Excel heeft geen geheimen voor jou
• Je bent vlot in het Nederlands (Engels en Frans wordt beschouwd als een 

plus)
• Hands-on mentaliteit en pragmatisch meedenken

• Interesse hebben voor de volledige business, niet louter op het eiland van 
finance blijven zitten

• Meewerken aan groei en professionalisering

• Je bent communicatief, organisatorisch sterk en je hebt een groot 
inlevingsvermogen

WAT BIEDEN WIJ? 

• Een full-time contract

• Kick-ass ondersteuning en een no-nonsens werksfeer in een jong en

ambitieus team

• Een correcte verloning en extra legale voordelen

• Een veelzijdige en uitdagende job

• De mogelijkheid je verder te ontwikkelen en mee te groeien

• Een KMO omgeving waar jouw realisaties impact hebben en waar
inspanningen gewaardeerd worden

INTERESSE? 

Heb je interesse in deze jobfunctie?  

Mail je CV en motivatiebrief naar nick@dm-deco.com

mailto:cedrick@dm-deco.com



