
 
Wat dacht je van een toekomst bij TWZ? 
 
Elk jaar worden er duizenden tonnen afval geproduceerd. Met het oog op 
de milieuwetgeving en onze gezondheid dienen deze afvalstoffen met de 
grootste zorg behandeld te worden, niet alleen bij de ophaling ervan, maar 
zeker ook bij de sortering, valorisatie en verwerking. Onze 
verantwoordelijkheid als specialist van afvalbeheer bestaat erin het afval en 
de verontreiniging veroorzaakt door de mens volgens de hoogst mogelijke 
maatstaven te beheren en de impact van de menselijk activiteit op de 
planeet te verminderen. 
 
Elke dag gaat TWZ op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de 
inzameling, recyclage en verwerking van gevaarlijk & vloeibare afvalstoffen. 
TWZ is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, 
ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & 
vloeibaar afval.  
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om onze missie verder waar te maken, kijken we momenteel uit 
naar een nieuwe collega (m/v) 

 
 
 

Accountant 
 

Voor  onze vestiging in Evergem 
 
 
Je Functie  

o Verwerken aankoop- en verkoopfacturen, bankuittreksels, … 
o Beheer provisies 
o BTW-, intrastat- en eventueel andere aangiftes 
o Voorbereiding vennootschapsbelasting en jaarrekening 
o Opmaak van maand- en kwartaalrapportering 
o Opmaak budget en forecast 
o Opvolging betalingen klanten/leveranciers 
o Voorbereiding auditdossier 
o Participatie ISO-werkgroep 
o Andere operationele, administratieve taken 

 
Je Profiel 

o Bachelor Accounting & Finance of gelijkwaardig door ervaring 
o Je communiceert vlot in het NL, een goede kennis van FR-ENG is een pluspunt 
o Zeer goede kennis Office-pakket 
o Kennis van Navision is een pluspunt en je kunt je snel inwerken in een nieuw 

softwarepakket 
o Interesse IT + HR is pluspunt 
o Je kan om met deadlines en werkt probleemoplossend 
o Je werkt nauwkeurig en zelfstandig en bent een flexibele teamplayer 
o Je rapporteert aan de financieel verantwoordelijke v/d TWZ-groep 
o Je hebt aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu 

 

Ons aanbod 
o Opleiding op onze vestiging 
o Voltijdse en vaste job in een dynamische werkomgeving  
o Marktconforme verloning met extra-legale voordelen 

 
 
Neem al een kijkje op www.twzgroup.be   Interesse? 
Contacteer Marnix De Roos,  
Durmakker 4, Haven 8710A te 9940 Evergem  
Tel: 09/257.11.12 of e-mail: marnix.deroos@twz.be                                     
 
 
 


