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Talent gepassioneerd door cijfers 
 

 
C-MAC Electromag (www.cmac.com), met vestigingen in België (Ronse), Canada en de UK, is 
gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de verkoop van geavanceerde elektronische 
schakelingen voor de automobiel-, luchtvaart- en industriële sector. De C-MAC Group, met 
hoofdzetel te Ronse, telt 300 medewerkers waarvan 170 personen te Ronse zijn tewerkgesteld. 
 
Wereldvermaarde ondernemingen doen op ons een beroep wanneer elektronische schakelingen 
betrouwbaar moeten functioneren en dit in de meest veeleisende omstandigheden.   
 
Wij zijn dringend op zoek naar: 
 
 

All-round ACCOUNTANT (M/V) 
 
 
Functie : 
 

Als accountant kom je terecht in het finance-team en ressorteert rechtstreeks onder de CFO.  

In deze functie behoren volgende verantwoordelijkheden tot je takenpakket: 

• Dagelijkse opvolging van de klanten- en leveranciersboekhouding 

• Controle op inventarissen 

• Reconciliatie rekeningen 

• Diverse rapporteringen (statistieken) 

• Ad Hoc rapporten opmaken  

• Maandelijkse afsluitingen verzorgen samen met de senior accountant 

• Assisteren bij de jaarafsluiting 

• Ondersteuning bieden bij de cost controlling en opmaken van rapporten op basis van 
aangeleverde en gemonitorde data. 

• Meehelpen met de senior accountant en de CFO bij het opmaken van analyses. 
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Je troeven: 

• Je beschikt over een diploma bachelor accountancy of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je bent een teamplayer maar kan evengoed zelfstandig werken. 

• Je werkt nauwkeurig en kan goed overweg met gedetailleerde informatie 

• Je hebt een praktische kennis van Nederlands, Frans en Engels 

• Goede kennis van MS Office en ervaring met ERP pakketten.  

• Je woont binnen een straal van 15 km. rond Ronse 
 
 
Wat hebben we je te bieden? 
 

• Je prestaties worden met een marktconform salarispakket en de nodige extralegale 
voordelen beloond. 

• Quality of life’ is belangrijk! Flexibele werkuren en mogelijkheid om 4/5 te werken. 

• Aan systematisch overwerk doen we niet mee. 

• C-MAC Electromag in Ronse is filevrij. 

• Vlakke managementstructuur en het nemen van initiatief wordt gestimuleerd. 

• Er heerst een familiale en informele sfeer. 

• Occasioneel thuiswerk, in samenspraak met de CFO, is mogelijk. 
 
 
Heb je interesse voor deze opportuniteiten? Stuur dan vandaag nog jouw kandidatuur en cv 
via email naar C-MAC Electromag, Industriëlestraat 4 te  9600 Ronse t.a.v. Dhr. Johan 
Browaeys - HR Manager (e-mail JohanBrowaeys@cmac.com).   
Je krijgt snel een antwoord. 
 


