
 

Binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee is er een vacature voor 
 

Boekhouder met ambitie 
Bij DGZ, MCC en Vivee staat de klant centraal. We ondersteunen hem waar nodig, pakken 
samen mogelijke hindernissen aan en grijpen kansen. DGZ is dé betrouwbare partner van de 
Vlaamse veehouder, MCC is dé betrouwbare partner van de Vlaamse melkveehouder en de 
zuivelsector. Met hun gezamenlijke dochteronderneming Vivee versterken DGZ en MCC hun 
nauwe samenwerking en zetten verdere stappen in de ontwikkeling van hun dienstverlening. 
 
Een gezonde veestapel behouden, gezonde voeding afleveren en de kwaliteit verzekeren 
van rauwe melk is waar wij met onze klanten dagelijks naar streven. Onze klanten kunnen 
vertrouwen op DGZ, MCC en Vivee als toonaangevende oplossingsgerichte partners met 
een veelzijdig dienstenpakket. En wij zijn trots op onze klanten en hun onschatbare waarde 
voor de maatschappij. 
 
 

Wat is jouw functie? 

• Als boekhouder ben je samen met jouw collega’s medeverantwoordelijk voor het voeren 
van de boekhoudingen van DGZ/MCC/VIVEE.   

• Je verzorgt de algemene en/of analytische boekhouding en controleert de coherentie 
van de geproduceerde boekhouddocumenten. 

• Je voert de periodieke en jaarlijkse afsluitingen uit. 
• Je produceert de boekhoudkundige en wettelijke documenten voor publicatie (balansen, 

resultaatrekeningen, bijlagen, verslagen...). 
• Als administratieve duizendpoot volg je lopende dossiers op (projecten, overheid, 

verzekeringen, juridisch, logistiek). 
• Je draagt bij aan de optimalisatie en de automatisatie van de verschillende processen 

binnen onze financiële afdeling.  
• Je draagt permanent zorg voor een professionele en constructieve communicatie 

tussen de financiële afdeling, het managementteam en de medewerkers.  
• Je neemt deel aan het opstellen van het budget en verzekert de follow-up ervan. 
• Je wordt betrokken bij bedrijfsbrede projecten (ERP). 
• Samen met de teamleider financiële zaken verzorg je de relaties met de controle-

instanties. 
• Je voert ad hoc financiële/boekhoudkundige analyses uit. 
• Vanuit jouw functie werk je nauw samen met de collega’s van personeelszaken en kan 

je af en toe als back-up fungeren. 

 
 

 

 



 

 

 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een bachelor/master diploma in een bedrijfseconomische richting of gelijkwaardig 
door ervaring. 

• Je hebt kennis van analytische boekhouding. 
• Naast kennis van de courante ICT-toepassingen (o.a. Excel) verwachten we een 

uitgesproken interesse in databases en rapporteringstools. 
• Je bent een teamplayer met zin voor initiatief. 
• Je bent bereid je permanent bij te scholen. 
• Kennis van ERP-systemen is een troef (Microsoft Dynamics 365 Business Central) maar 

geen must. 
• Je kan zelfstandig werken en je bent goed georganiseerd/gestructureerd. 
• Je hebt een goed analytisch en synthetisch vermogen. 
• Je werkt resultaatgericht. 

Wat bieden wij jou? 

• Een contact van onbepaalde duur.  
• Een uitdagende en gevarieerde functie. 
• Je werkt binnen een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. 
• Je werkt op onze site in Torhout. 
• Uiteraard horen bij dit alles een marktconform salaris en diverse extralegale voordelen. 

 

Interesse? 

Spreekt dit alles je aan en kan je niet wachten om bij ons team aan de slag te gaan? Mail 
dan je sollicitatiebrief met cv naar vacatures@dgz.be. 

Als je nog vragen hebt over deze functie kan je terecht bij Benoit Coffyn, teamleider 
financiële zaken, tel. 078 05 05 23, e-mail benoit.coffyn@vivee.be. 

Wil je nog iets meer weten over DGZ, MCC of Vivee? Neem dan eens een kijkje op onze 
websites: www.dgz.be / www.mcc-vlaanderen.be. 
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