
 

 

 

 

 

Wat begon als een klein familiaal bedrijf is op de dag van vandaag gegroeid tot een 

internationale speler in het domein Quality of Life services. Sodexo biedt een uitgebreid scala 

van diensten aan die het welzijn van mensen bevordert, zoals het onderhoud van technische 

installaties, receptie, schoonmaak, beheer van groene ruimtes, catering en diensten voordelen 

en beloningen (Sodexo Benefits & Rewards). Sodexo Benefits & Rewards  Services in België is 

de vertrouwde partner van private en publieke bedrijven voor een reeks van cheques en 

diensten services (Lunch Pass®, Cadeau Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-

portefeuille, Chèque formation, Surf@home, Incentive&Recognition, enz.) en voor particulieren 

voor de dienstencheques.  

We zijn ervan overtuigd dat de Quality of Life van onze klanten en consumenten begint bij onze 

eigen werknemers. Uw welzijn op het werk is één van onze prioriteiten. Bij Sodexo beland  je in 

een omgeving waar je je talenten kan ontwikkelen en waar u kunt rekenen op een voortdurende 

ondersteuning van uw carrière. Met bijna 250 collega’s verspreid in België (waarvan 48% 

vrouwen), bent u de sleutel tot ons succes. Bent u op zoek naar een uitdagende baan ? De 

volgende functie kan misschien aan uw verwachtingen voldoen. 

Om het finance departement van Sodexo Benefits & Rewards te versterken, zijn we op zoek 

naar een: 

Accounts Receivable Supervisor met ambitie om 

door te groeien (M/V) 

Uw opdracht:   

Het accounting departement bestaat uit 3 grote segmenten: Algemene boekhouding, 

klantenboekhouding, en credit&collection. Deze bestaan uit een tiental medewerkers. De 

Account Receivable Supervisor is verantwoordelijk voor de klantenboekhouding, die 

samengesteld is door 3 boekhouders, en is back-up van de Accounts Payable&General Ledger 

Supervisor. De AR supervisor rapporteert rechtstreeks aan de Accounting Manager.  

We zijn op zoek naar een profiel die de ambitie en het potentieel heeft om op lange termijn 

nationaal en/of internationaal niveau wenst door te groeien. 
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Uw voornaamste verantwoordelijkheden : 

 Coördinatie en controle op de correcte boekhouding: 

- Zorgen voor de volledigheid en juistheid van de jaarrekening van haar klant: balansen, 

resultatenrekening en bijlagen (alle regels). Respecteert alle deadlines volgens de 

wettelijke kalender en de termijnen gesteld door de groep. Alles in overeenstemming met 

de BEGAAP en IFRS; 

- Stelt de evolutionaire onderhoud van het SAP-boekhoudsysteem voor in onderling 

akkoord met de technologische evoluties en de boekhoudkundige en fiscale normen van 

zijn domein (AP GL FI AA). Implementeert ze en volgt deze veranderingen op; 

- Opbouwen en opvolgen van interne controles verwacht in het kader van Clear (Sox); 

- Voor het deel ‘klant’, bereidt, en herbekijkt, u met de externe accountant de statutaire 

rekeningen  van alle rechtspersonen en de regels voor de ondernemingsraad voor; 

- Andere taken; 

- Reconciliatiebalans (closing file); 

- Aangifte en afsluiting van de BTW, voor de inkomsten. 

 

 Motivatie, federatie en de coördinatie van de boekhoudkundige team: 

- Technische ondersteuning en kwaliteitscontrole van het werk van zijn team; 

- In lijn met het strategisch plan van de onderneming, doelstellingen bepalen voor al zijn 

medewerkers, navolgen en evalueren; 

- Instaan voor de ontwikkeling van het gehele team (opleidings- en ontwikkelingsplan) 

- Bereidt de functioneringsgesprekken voor van zijn medewerkers en voert de 

evaluatiegesprekken 

 Opkomende cijfers en bijlagen in HFM (rapportage tool en consolidatie van de groep), de 

verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze rapportage alsook de 

naleving van de deadlines 

 Bevoorrechte interface met de interne en externe accountants om zijn bevoegdheden 

- Verantwoordelijk voor de balans AG en de verzoening hiervan, volgens de interne 

KPI’s 

- Reconciliatie  van subsystemen/backoffices en de boekhouding 

- Voorstellen van operationele en technische verbeteringen/automatiseringen doen 

(boekhoudkundig en proces) voor het departement zodat er rendabeler en 

productiever te werk kan gegaan orden. Op basis van volledige analyses en met 

akkoord van het management overgaan tot implementeren en opvolging verzekeren. 

- Deelnemen aan bedrijfsprojecten als financieel SPOC en de nodige expertise 

aanreiken ten voordele van het project. 

- Permanente opleiding : op de hoogte blijven van alle boekhoudkundige en fiscale 

nieuwigheden. Verzekeren dat deze nieuwigheden met succes geïntegreerd worden 

binnen Sodexo, en verzekeren dat het gehele team de nodige opleiding hieromtrent 

krijgt. 



 

Uw profiel: 

 Bachelor in boekhouding of Master in Business Science of Toegepaste  Economische 

Wetenschappen 

 Minimum 7 jaar ervaring in boekhouding inclusief een positieve ervaring in het beheren 

van een team  

 U beheerst een van de twee nationale talen en heeft een goede kennis van de andere 

landstaal (zowel gesproken als geschreven). Een goede kennis van het Engels is een 

pluspunt. 

 Sterke People manager 

 Kennis van SAP is een pluspunt en een goede algemene kennis van fiscaliteit  

 Uitstekende mogelijkheid om te werken met andere afdelingen , om te communiceren 

met niet-financiële profielen 

 Analytische vaardigheden, discipline, organisatie, doorzettingsvermogen 

 Uitstekende vaardigheden om informatietechnologie te gebruiken, te begrijpen en te 

optimaliseren   

Wij bieden: 

 Een interessante functie in een dynamische organisatie die de focus legt op 

opleidingsmogelijkheden en persoonlijk ontwikkeling 

 De mogelijkheid om in een internationaal bedrijf door te groeien 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur 

 Marktconform salaris + extra legale voordelen 

 Een aangename werkomgeving binnen een gemotiveerd team 

 Een werkplek in Brussel (Elsene), vlakbij het station van Etterbeek en de metrostation 

Delta 

 

Quality of Life op de werkvloer : 

 

 Flexibiliteit in je werk (home office, flexibele werkuren) 

 Een goede work-life balans  

 Een conciërgerie die verschillende diensten aanbiedt: droogkuis, strijken, schoenen 

reparatie, geschenken kopen… 

 Er is een ruime keuze aan duurzame maaltijden in ons bedrijfsrestaurant 

 Een gevarieerd sportaanbod (badminton, mini voetbal, basket, meditatie en yoga)  

Herkent u zich in dit profiel? 

Aarzel niet en stuur uw curriculum vitae en motivatiebrief naar Silke LEQUEUX.  

E-mail :  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 
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