Over UnifiedPost
44% van de facturen in België vertrekt vandaag nog per post - 56% van de facturen vindt de weg al
via pdf-in-mail : UnifiedPost gaat hierin veel verder!
Hans Leybaert (CEO) “ … Wij bouwen samen met onze klant aan een platform waarop facturen maar
ook contracten en andere relevante documenten elektronisch gecreëerd, gearchiveerd en weer
geëditeerd alsook verstuurd kunnen worden. Deze administratieve processen vragen meestal ook
om extra mogelijkheden op het vlak van identificatie, ondertekening en betaling. Ook op dit vlak
creëren wij totaaloplossingen. Met onze technologieën bieden wij de tools om community ’s op te
zetten in verschillende sectoren. Een mooi voorbeeld hiervan is de recente lancering van de BilltoBox
met het IAB, een oplossing voor het digitaliseren van de documentenstroom van de accountants en
hun klanten. … “
UnifiedPost ondersteunt bedrijven bij het digitaliseren van haar business processen. Omdat dit de
toekomst is … .

Facts & Figures
UnifiedPost werd opgericht in 2000, is vandaag actief in vier landen (Benelux en Roemenië), telt 210
medewerker en een omzet van 26 mio €. UnifiedPost behoort tot de top 100 van de Europese
FinTech bedrijven en is actief in heel uiteenlopende sectoren zoals banking, insurance, interim,
transport en automotive evenals voeding en landbouw en gezondheidszorg. Het headquarter ligt in
La Hulpe, de tweede Belgische vestiging is recent geopend in Gent.

Het Finance Team bestaat vandaag uit tien gedreven collega’s waarbij we ernaar streven om teams
samen te stellen, in duo, bestaande uit een Senior en een Junior Accountant. Samen zijn jullie
verantwoordelijk voor de volledige boekhouding van een aantal aan jouw team toegewezen
(BeNeLux) bedrijven in de groep. Om dit team te versterken zoeken we momenteel actief naar een

Junior Accountant
Laurent Marcelis (CFO) : “ … Samen met de Senior collega in je team zorg je ervoor dat de volledige
boekhouding van de aan jullie toevertrouwde bedrijven correct en op tijd gebeurt. Voor jou
betekent dit dat je je zal concentreren op de volgende taken :
•
•
•
•
•
•

Het boeken van dagafschriften en opmaken borderellen voor de factoring
Het boeken van aan- en verkoopfacturen tot op analytisch niveau
Het verwerken van financiële verrichtingen
Algemene administratieve ondersteuning leveren bij de boekhouding
Het verzorgen van de wekelijkse cash rapportering voor de raad van bestuur
Contact opnemen met leveranciers indien vereist
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Wie zoeken wij?
Professionals die zich sterk aangetrokken voelen tot ons verhaal en de missie van deze job.
Uit eerdere ervaringen of opleidingen kan je aantonen dat je sterke boekhoudkundige vaardigheden
hebt. Je bent leergierig en kan zeer nauwkeurig, zelfstandig en resultaatgericht werken. Stel dat je
een stageplaats of werk als jobstudent zoekt kan je ons ook steeds, in het kader van deze vacature,
contacteren.

Dit krijg je van ons :
Werken bij UnifiedPost (Terhulpen) betekent dat je je kennis en inzicht (verder) ontwikkelt in de
financiële en bedrijfsprocessen van organisaties. Daarboven leer je meer over de technische kant van
innovatieve producten en diensten die gegarandeerd deel uitmaken van de toepassingen waar al de
bedrijven, en indirect ook particulieren, in de nabije toekomst gebruik van zullen maken.
Na een opleidingsperiode waarin je de oplossingen en producten van UnifiedPost leert, zal de
volgende fase van je inwerkingsperiode bestaan uit training ‘on the job’ door samen te lopen met
collega’s van het finance team. Wij bieden je een aantrekkelijk salaris, tien extralegale vakantiedagen
aan alsook maaltijdcheques, een firmawagen en een forfaitaire vergoeding om job gerelateerde
onkosten te dekken. We laten je instappen in een toekomstgerichte onderneming waar innovatie
centraal staat!

Next step
Maak je bekend met je CV bij Elisabeth Kokken (jobs.belgium@unifiedpost.com). Je krijgt asap
bericht terug.
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