
 
 

 

Boekhoudkundig medewerker – UNIGLOBE Axon Travel 

 
UNIGLOBE Axon Travel maakt deel uit van de UNIGLOBE Travel groep en is expert in het organiseren van 

zakenreizen, groepsreizen en vakantiereizen. Om onze blijvende groei te garanderen, zijn we op zoek naar een 

boekhoudkundig medewerker voor ons filiaal te Leuven. 

 

Functie: 

✓ Jouw focus ligt vooral op het uitvoeren van verschillende boekhoudkundige taken, zoals:   

o Debiteurenadministratie – Input & controle verkoopfacturen, uitvoeren 

aanmaningsprocedure, contact met klanten, … 

o Crediteurenadministratie – Input & controle aankoopfacturen, contact met leveranciers, … 

o Beheer van geldstromen - Registreren van financiële verrichtingen, voorbereiden uitgaande 

betalingen, … 

o Analyse van cijfers - rendementsanalyse, rapportage klanten, ... 

✓ Wanneer je deze basistaken vlot beheerst, staan er meer geavanceerde boekhoudkundige taken op 

jou te wachten, zoals BTW aangiftes, analyses rendabiliteit, opvolging cashflow, … 

✓ Je denkt mee met om het accounting departement te optimaliseren en bouwt zo mee aan de efficiëntie 

van jouw departement.  

✓ Je communiceert vlot en werkt nauw samen met de diverse afdelingen (operations, sales, 

vakantiereizen) en rapporteert aan de Finance Manager. 

 

Voor wie ? 

✓ Je hebt minimum 2 jaar ervaring in een administratieve functie.  

✓ Je bent een flexibele duizendpoot die administratieve en organisatorische taken punctueel opvolgt en 

afwerkt. 

✓ Je kan confidentieel omgaan met vertrouwelijke informatie. 

✓ Je hebt een vloeiende kennis van het Nederlands, Frans en Engels 

✓ Je werkt bijzonder vlot met Excel, maar ook de andere MS office pakketten hebben geen geheimen 

voor jou. 

✓ Pietje precies is jouw middle name 

✓ Je hebt een passie voor cijfers en met jouw positieve ingesteldheid, teamspirit en zin voor initiatief ben 

je een echte meerwaarde voor ons team. 

 

 

Wij bieden in deze functie: 

➔ Een aantrekkelijk verloningspakket in functie van jouw ervaring en competenties in het kantoor te 

Leuven (voltijds of deeltijds is mogelijk) 

➔ Een informele bedrijfscultuur waar je mee kan groeien en jezelf verder kan ontplooien. 

➔ Een goed evenwicht tussen autonomie en structuur gekoppeld aan ruimte voor eigen initiatief. 

➔ Een interessant samengesteld salarispakket met extra legale voordelen en home-office mogelijkheden 

➔ Een tof, dynamisch team met fantastische collega’s 

 



 
 

 

Interesse? 

Ben je ervan overtuigd dat jij de persoon bent die ons team kan versterken, stuur je motivatiebrief en CV naar: 

 

Contactpersoon:  Yvan De Latte 

E-mailadres:   hr@uniglobeaxontravel.be 

mailto:hr@uniglobeaxontravel.be

