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VACATURE | ACCOUNTANT  

 

Job beschrijving  

Ben jij gepassioneerd door cijfers en ben je zelf een fervente wereldreiziger? Als touroperator in hartje 

Antwerpen zijn we voor onze twee reismerken - anders dan anders (groepsreizen) & Tooku (individuele 

reizen op maat) - op zoek naar een enthousiaste accountant. Samen met een andere collega vorm jij 

#teamboekhouding!  

 

Over Master Tours 

Master Tours is een Belgische touroperator met meer dan 40 jaar ervaring in reizen naar verre 

bestemmingen.  Master Tours is het overkoepelende bedrijf van de twee reismerken anders dan anders 
en Tooku. anders dan anders is gespecialiseerd in exclusieve groepsreizen naar verre bestemmingen voor 

de actieve 40-50-60-plusser. Tooku werkt dan weer volledig à la carte en stelt jouw droomreis samen 

op jouw maat.   

 

Wat doe je? 

▪ Je staat in voor de boekhouding van A tot Z;  

▪ Correcte verwerking van aankoop- en verkoopfacturen;  

▪ Opvolging van de tijdige betalingen van uitgaande facturen;  

▪ Stipte betaling van inkomende facturen binnen een duidelijke timing;  

▪ Inboeken van financiële en diverse verrichtingen;  

▪ Correcte verwerking van BTW;  

▪ Opmaken van de driemaandelijkse balansen en financiële overzichten;  

▪ Garanderen van diverse aangiften;   

▪ Analyseren van de rendabiliteit van onze reizen;  

▪ Je denkt mee over procesverbeteringen & efficiëntiemogelijkheden; 

Wie ben je?  

▪ Je hebt een zeer goede boekhoudkundige kennis en aanverwante disciplines; 

▪ Je bent uiterst sterk met Microsoft Excel;  

▪ Administratief & analytisch ben je enorm sterk en je werkt nauwkeurig;   

▪ Passie voor reizen en cultuur staat hoog op jouw lijstje;  

▪ Je spreekt en schrijft vlekkeloos Nederlands, je kan je vlot uitdrukken in het Engels en je 

bent in staat een basisgesprek te voeren in het Frans; 

▪ Deadlines nauwkeurig opvolgen is voor jou geen probleem;  

▪ Je werkt zelfstandig maar ook in een team ben je een aangename collega & kan je 

omgaan met stress in piekperiodes;  

▪ Je genoot een bacheloropleiding of hoger; 

▪ Kennis van Exact Globe of een ander boekhoudpakket is een must;   

▪ Je krijgt pluspunten als je kennis hebt van TravelNote en de specifieke btw-wetgeving 

voor de reissector.  
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Wat krijg je? 

Naast je loon, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering & de nodige vakantiedagen om je batterijen 

op te laden, kom je terecht in een team met toffe collega’s in een trendy kantoor. Je werkt in hartje 

Antwerpen, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij nemen je graag mee naar een van 

de leuke lunchspots in de buurt, sporten geregeld samen en genieten nog liever van een afterwork 

drankje. Daarna is het tijd om weg te dromen bij onze verre reisbestemmingen.  

 

En hebben we een match?   

Solliciteer dan snel! Stuur je motivatiebrief & CV naar nathalie@master-tours.com.   

Solliciteren kan tot en met 22 januari 2023.   
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