
 

 

 

VACATURE 

Medewerker boekhouding/support – tweetaling NL/FR 

TravelNote, gevestigd in Kortrijk, biedt het meest complete software programma 

aan voor de reisbranche. Met onze uitgebreide backoffice en midoffice solutions 

ondersteunen we heel wat kantoren in de Benelux. We streven naar een optimale 

automatisering van de algemene administratie en boekhouding van reisagenten, 

business agenten en touroperators. Wegens verdere groei zijn we op zoek naar 

een medewerker voor de boekhouding, met tevens de nodige customer service 

skills om boekhoudkundige ondersteuning te bieden naar onze klanten toe.  

 

Wie ben je? 

o Je bent vlot tweetalig NDL / FR, zowel gesproken als geschreven. 

o Je hebt een boekhoudkundige opleiding. 

o Je hebt uitgebreide computerkennis en kan vlot overweg met een 

aantal online boekhoudprogramma’s. 

o Je bent vriendelijk, vlot in de omgang, geduldig en stressbestendig. 

o Je bent gestructureerd en kan dit ook zo overbrengen naar de klant 

toe. 

o Je kan zelfstandig werken. 

o Je bent een echte problem solver. Een moeilijke puzzel oplossen, dat 

geeft jou een kick. 

o Je straalt een positieve houding uit en toont betrokkenheid naar de 

klanten toe. 

o Je biedt steeds een luisterend oor en stelt je begrijpend en 

empathisch op naar je klanten. 

o Je denkt en handelt proactief. Iedere opportuniteit tot automatisering 

en optimalisatie merk je op en pak je aan. 

o Je bent gedreven, gemotiveerd en flexibel. 

o Ervaring in de toeristische sector is een pluspunt, evenals kennis van de 

BTW wetgeving binnen de reissector. 

 

Wat verwachten we van jou? 

o Je doet de voorbereidende boekhouding van een aantal 

reiskantoren. Dit omvat taken zoals het inboeken van 

aankoopfacturen, de controle van verkoopfacturen, inboeken 

financieel, controle van openstaande posten klanten en leveranciers. 



o Je maakt tussentijdse balansen op. 

o Je zoekt steeds naar mogelijkheden om het boekhoudkundig proces 

zoveel mogelijk te automatiseren en te optimaliseren. Daarbij 

analyseer je grondig de feedback die je ontvangt van je klanten. 

o Je helpt en ondersteunt onze klanten bij problemen en vragen. Dit 

gebeurt vooral online of telefonisch. Daarbij streef je steeds naar 

efficiënte assistentie, positieve en heldere communicatie en optimale 

service.  

 

Wat hebben wij je te bieden? 

o Een competitief loon met extralegale voordelen. 

o Een fulltime job. 

o Een afwisselende functie met veel autonomie. 

o Een open bedrijfscultuur in een jonge en stabiele werkomgeving. 

o De mogelijkheid om mee te groeien met de firma. 

 

Sta je te springen om ons team te versterken? Laat vandaag nog van je horen! 

Stuur je motivatiebrief en CV door naar administratie@travelnote.be.  
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