Uw toekomst ligt bij ons!
Het spectrum aan diensten die we binnen
Deloitte Accountancy aanbieden is zeer ruim,
gevarieerd en altijd in evolutie. Gaande van
managementrapportering (Business Control &
IT), opstellen van jaarrekeningen (accounting),
begeleiden van bedrijfstransacties (M&A),
juridisch, fiscaal en btw-advies (Tax & Legal),
tot het tijdelijk versterken bij financiële
departementen (financial resources), bijstaan
van in België gevestigde buitenlandse
dochterbedrijven (Domestic compliance),
optimaliseren van Europese accountingprocessen
(EMEA accounting), in kaart brengen van de
kasstromen en efficiënte oplossingen aanbieden
rond financiële processen (Treasury solutions).

Onze kmo-adviseurs zijn gevestigd over onze
11 lokale kantoren, terwijl de activiteiten voor
internationale bedrijven vanuit ons hoofdkantoor
worden gestuurd of bij de klant op locatie.
Ondanks de gedecentraliseerde structuur, werken
onze collega’s van Deloitte Fiduciaire nauw samen
over de verschillende kantoorgrenzen heen. Voor
tal van dossiers wisselen we kennis met elkaar
uit en kiezen steevast voor een multidisciplinaire
aanpak op maat van de kmo’s.
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Wie zijn we?
Deloitte Belgium
Als toonaangevend audit- en adviesbureau in België biedt
Deloitte diensten met toegevoegde waarde aan op vlak van
audit, accounting, belastingadvies, consulting en financial
advisory services. Meer dan 2.600 mensen in 11 kantoren
verspreid over het land staan met financiële, juridische,
fiscale, management- en IT-expertise ten dienste van publieke
en private ondernemingen. Wij handhaven onze leidende
positie door een verschil te blijven maken voor onze klanten,
onze werknemers en de bredere samenleving. Via onze vijf
complementaire business units bieden we multidisciplinaire
diensten op maat, afgestemd op de behoeften van onze
klanten.
Deloitte Accountancy
Binnen ons bedrijf levert Deloitte Accountancy een enorm
brede waaier aan accountancydiensten aan internationale en
kmo-klanten, maar ook fiscale, juridische, bedrijfscontrole- en
fusie- en overnamediensten aan familiebedrijven. We spelen
flexibel in op de behoeften van onze klanten en bieden hen
op maat gemaakte 360°-oplossingen voor hun bedrijven.
Op basis van een transparante structuur en multidisciplinaire
benadering behandelen onze uitgebreide teams van adviseurs
de dossiers van hun klanten met enthousiasme, passie en
technische kennis.
Deloitte Accounting & Compliance Solutions (ACS)
Deloitte ACS richt zich op internationale bedrijven en
Belgische ondernemingen met internationale activiteiten,
en biedt een breed spectrum van accountingoplossingen
en financiële diensten aan. Met meer dan 15 verschillende
nationaliteiten in onze afdeling, leveren onze teams van
technische experts en ervaringsdeskundigen praktische
gekwalificeerde diensten aan een breed scala van bedrijven.
Deloitte Fiduciaire
Al meer dan 75 jaar is Deloitte Fiduciaire de toonaangevende
partner van kmo’s wat betreft de levering van
praktische diensten van hoge kwaliteit in verschillende
competentiegebieden. Met kantoren over het hele land zijn
we in alle regio’s vertegenwoordigd, zodat we nauw contact
kunnen houden met onze klanten. Over de kantoren heen
werken we perfect samen, zodat we de beste competenties
en ervaring kunnen inzetten waar ook in België.

Hoe bouwen wij uw
ervaring verder uit?
Deloitte Fiduciaire
@DeloitteFidu
Ever seen the opening bell of the
#stock market? Check it out on
4/12 at the heart of Brussels, 9am
sharp! #fast50
Deloitte Fiduciaire
@DeloitteFidu
Overnames en groei in onzekere
tijden, de huidige trends #dialoog
#overname #groei #deloitte
#financiering
DeloitteBizzCtrl&IT
@BizzCtrlIT
Next on the agenda of our #BI
Masterclass: #IntegrationServices
and #ReportingServices
Yannick De Smet
@yannds
Started the 2nd day of our
Deloitte client engagement
seminar. Curious how my team did
it?! Berlin is a superb city!
VKW Limburg
@vkwlimburg
Klaar voor het 2de #seminarie van
deze week: #Schijnzelfstandigheid.
Full house @Krekelhof.
@DeloitteFidu. Voorsprong door
kennis!

“De accountancydiensten die wij aan onze klanten leveren gaan veel verder dan die van
een traditionele accountant. Door onze interne opleidingen en onze focus op teamwork
kunnen we onze klanten ondersteuning bieden met betrekking tot verschillende gebieden
en uiteenlopende onderwerpen. We focussen ons op kwaliteit en betrouwbaarheid om in
alle vertrouwelijkheid de juiste adviezen te geven.”
Nikolaas Tahon, managing partner Accountancy

“Via tweewekelijkse project controlling meetings worden de kasstromen en
projectmarges nu financieel goed opgevolgd. Nu spreken project managers en finance bij
Meyvaert dezelfde taal. Het financieel projectbeheer heeft draagkracht binnen de
organisatie dankzij Deloitte Fiduciaire.”
Frederik Meyvaert (CEO Group Meyvaert)

“Betrouwbaar fiscaal en juridisch advies is gebaseerd op kennis en ervaring. Door onze
unieke en doorgedreven ‘sharing culture’ heeft iedere medewerker toegang tot de
ervaring van meer dan 120 collega’s specialisten. Niemand staat alleen voor een uitdaging.
Overleg en kritisch debat zorgen voor kwaliteitsvolle en accurate oplossingen. Binnen goed
gestructureerde competentiegroepen is onze kennis altijd up-to-date en wordt in team
continu gewerkt aan innovatieve totaaloplossingen.”
Henk Hemelaere, partner Tax & Legal

“Ik beschouw de samenwerking met Deloitte Fiduciaire als een echte win-winsituatie.
Wij zijn een onderneming die voortdurend in ontwikkeling is en vandaag de dag de
omvang heeft van een uit de kluiten gewassen kmo. Het is dus van cruciaal belang dat
we kunnen rekenen op een gesprekspartner die niet alleen ons activiteitenterrein kent,
maar ook de sociaal-economische kenmerken van ondernemingen als de onze, zodat ze
ons kunnen ondersteunen met hun expertise.”
Réginald de Woot (gedelegeerd-bestuurder Mr. Bricolage)

Werken bij ons ...

“
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Er heerst geen nine-to-five mentaliteit bij
Deloitte, waardoor inzet en toewijding worden
gewaardeerd en met meer verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid worden bekroond. Bovendien
is het indrukwekkend hoeveel ik nog steeds kan
leren van ervaren collega’s, zelfs na meer dan vier
jaar bij Deloitte.
Philippe, supervisor M&A

In minder dan twee jaar ben ik tot senior
bevorderd. Dit is motiverend en een geweldige
blijk van erkenning. Het impliceert bovendien
onmiddellijk meer verantwoordelijkheden binnen
het team en ten aanzien van klanten.
Charlotte, senior Tax & Legal

Dankzij een coaching- en opleidingsprogramma
kon ik mijn persoonlijke vaardigheden ontwikkelen
tot een zeer hoog niveau. Interne en externe
opleidingen, milestones en de steun van het IAB
zijn enkele voorbeelden van hoe Deloitte echt in
haar mensen investeert.
Melanie, senior accountant

Na een carrière als advocaat kwam ik bij Deloitte
terecht, waar ik werd verwelkomd in een team van
toegewijde professionals. Al snel werd mijn kennis
van sociaal en handelsrecht naar waarde geschat
en kreeg ik grote klantendossiers toegewezen.
Dankzij de extra verantwoordelijkheden, zoals
coaching en het organiseren van seminaries, kon
ik me verder op flexibele wijze ontplooien.
Anne-Line, senior manager Tax & Legal

“Onze afdeling Business Control & IT biedt kmo’s resultaatgerichte bedrijfs- en
IT-adviesdiensten. In alle ondernemingen circuleert er enorm veel informatie, wat veel
handmatige interventies nodig maakt. We willen managementinformatie aanbieden
waarop we het IT-systeem van de klant afstemmen. We komen maandelijks met onze
klanten samen voor de opvolging en implementatie van IT-systemen die zijn aangepast
aan hun bedrijf.”
Johan Vlaminckx, partner Business Control & IT

“Deloitte Fiduciaire is reeds lange tijd een vertrouwenspartner van ons bedrijf.
Ik heb er dan ook geen moment aan getwijfeld om in het cloud accounting
verhaal te stappen, en tot op vandaag zonder spijt!”
Marc De Roos (bestuurder Metaalwerken De Roos)

Waarom?
Dankzij onze unieke klantenportefeuille van 5.000
kmo’s kan je als medewerker deelnemen aan
uitdagende opdrachten in uiteenlopende sectoren.
Bovendien adviseren wij klanten over een breed
scala van verschillende gebieden en zal je door de
samenwerking met onze multidisciplinaire teams niet
alleen in staat zijn om snel te werken, maar ook om
adequate diensten van hoge kwaliteit te leveren.

“Ons Mergers & Acquisitions-team is verantwoordelijk voor het hele proces van een
bedrijfstransactie. Wij handelen elke fase van de transactie af voor ondernemers die willen
kopen of verkopen, op zoek zijn naar extra financiering of de krachten willen bundelen
met een ander bedrijf. Dit omvat marktanalyses, waarderingen, onderhandelingen
over transacties, due diligence-onderzoeken, contractonderhandelingen, etc. Met een
geïntegreerde aanpak (samenwerking met fiscalisten, juridisch adviseurs en accountants)
streven wij ernaar om de aandeelhouderswaarde van onze klanten te maximaliseren.”

Het creëren, uitbreiden, verbeteren en delen
van kennis en expertise is de hoeksteen van
ons bedrijf. We laten onze werknemers dan
ook graag meewerken aan de seminaries en
opleidingen die we op frequente basis in heel België
organiseren.

Jan Goemaere, M&A team leader

Deloitte is een groot voorstander van flexibiliteit en
de mogelijkheid om indien nuttig van thuis uit te
werken. Daarom creëren we een kader waarin onze
werknemers een gezond evenwicht tussen werk en
privé kunnen bereiken.

”Het belangrijkste bij een transactie is de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden.
Goed overleg en een goede verstandhouding met mijn adviseur, Deloitte Fiduciaire,
waren in deze keuzes heel belangrijk.”
Marc Desart (zaakvoerder nv Werkhuizen Desart)

“Bij Deloitte staan de mensen
centraal. Talentmanagement is een
topprioriteit, en behoort lang niet
alleen tot het terrein van human
resources. Het aanwerven en in
dienst houden van getalenteerde
collega’s is niet alleen fundamenteel,
maar benadrukt ook hoe belangrijk
het is om ervoor te zorgen dat
mensen zich kunnen ontwikkelen,
hun competenties kunnen
aanwenden en zich met Deloitte
verbonden voelen.
Flexibiliteit, (interne) mobiliteit,
kennisoverdracht, transparantie
en eerlijke feedback zijn verankerd
in onze cultuur. Efficiënte tools
alleen volstaan niet meer om talent
te ontwikkelen. Daarom kunnen
onze medewerkers rekenen op
een individuele coach die hen in
technische en praktische zaken
ondersteunt, alsook ruimte laat
voor zelfontplooiing om hun volle
potentieel tot recht te laten komen.
Uiteraard is talent nauw verweven
met learning. Daarom besteden
we ook veel aandacht aan
het opleidingsluik binnen ons
bedrijf, wat inhoudt dat al onze
medewerkers genieten van een
zeer degelijk trainingspakket op
maat, al dan niet van technische
aard. Tal van educatieve
initiatieven, prestatiemanagementen mentorprogramma’s zijn
geïmplementeerd. De synergie van
onze (ervaren) mensen resulteert
in een unieke Deloitte-spirit waar
het geheel groter is dan de som der
delen, wat ook onze klanten ten
goede komt.
Heb je zin in een uitdagende job en
zou je graag onze dynamische teams
vervoegen? Kom dan zeker eens
langs of neem een kijkje op onze
carrièrewebsite. We kijken er alvast
naar uit om je te verwelkomen!”
Marino Verhellen,
Talent Partner Accountancy

