
Management communicatie en boekhouding

Bij Puzzle creëren we een totaalbeleving. We investeren energie in ervaringen en per-
soonlijke service. Deze energie komt uit de passie die we hebben voor escape game 
activiteiten. We ontwerpen en bouwen de games volledig zelf en trachten telkens 

opnieuw de lat hoger te leggen dan de vorige keer. 
Momenteel zijn we in Gent, Oostende en Aalst gevestigd en groeiden we op 4 jaar tijd 

van start-up tot scale-up bedrijf. 
Stiekem hebben we als doel om de wereld te veroveren. 

We zijn op zoek naar een flexibel persoon die enerzijds als management communicatie 
aan de slag kan en anderzijds een passie heeft voor boekhoudkundige administratie.

Interesse? Stuur jouw CV met korte motivatiebief naar olivier@puzzleescaperooms.be



Als management communicatie (40%) sta je in nauw contact met de klant en partners via mail en 
telefoon om reservaties in te plannen, informatie door te geven en afspraken te maken. De 
bijkomende administratie neem je ook voor jouw rekening. Je brieft ook intern de nodige informatie 
aan de juiste personen en durft ook zelf beslissingen te nemen zodat de goede dagelijkse werking niet 
in het gedrang komt. 

Daarnaast ligt jouw focus ook op de boekhoudkundige administratie (60%) van het bedrijf. 
Hierbij zijn volgende zaken van groot belang:
- Jij bent verantwoordelijk voor de interne boekhouding. Je logt bonnetjes en facturen, wijst ze  
 toe aan de juiste kostenpost en rapporteert frequent over de stand van zaken aan de 
 bedrijfsleider. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ExactOnline.
- Opvolgen van binnenkomende en uitgaande facturen
- Maandelijks in orde brengen en voorbereiden van de boekhouding
- Contact onderhouden met de boekhouder
- Opvolgen en vooropstellen van interne targets in samenspraak met je collega’s
- Je analyseert de verschillende kostenposten, gaat op zoek naar trends en 
 verhoudingen. 

Je rapporteert hier over aan de bedrijfsleider en collega’s. Op die manier zorg jij dat iedereen een 
beter inzicht krijgt in de verschillende kostenposten.

Interesse? Stuur jouw CV met korte motivatiebief naar olivier@puzzleescaperooms.be

Competenties:
- Jouw vrienden omschrijven je als punctueel, georganiseerd en zelfstandig
- Je werkt op een georganiseerde manier, maakt een takenlijst op basis van correcte prioriteiten  
 en gaat efficiënt te werk.
- Je hebt oog voor detail, levert kwalitatief werk af, haalt je neus niet op voor 
 administratieve verwerking, en volgt die nauwgezet op.
- Je ziet meer oplossingen dan problemen, bent een positief ingesteld persoon en gaat op  een  
 doordachte manier over tot het implementeren van oplossingen.
- Je bent niet bang om regelmatig alleen te zijn en zelfstandig te werken.
- Je bent kritisch ingesteld. Je handelt proactief, doet verbetervoorstellen en je neemt zelf   
 initiatieven.
- Je weet op een professionele en vriendelijke manier te communiceren.
- Je hebt geen moeite om op een discrete manier vertrouwelijke info te verwerken.
- Een eerdere werkervaring met ExactOnline is een pluspunt.
- Microsoft Excel heeft geen geheimen voor jou.



Verwachtingen:
- Je hebt know-how over het boekhoudkundig reilen en zeilen zonder een echte 
 boekhouder-pur sang te zijn
- Je kan op een correcte manier communiceren via mail en telefoon
-  Je hebt een ‘klant is koning’ mentaliteit
- Je past je makkelijk aan in een omgeving die soms snel evolueert
- Je bent een discreet en betrouwbaar persoon
- Je bent stressbestendig en schrikt niet terug voor opbouwende feedback
- Je hebt bij voorkeur een passie voor escape game activiteiten
- Je bent flexibel naar uren en taken toe
- Je woont in regio groot-Gent

Aanbod:
- Een klein maar dynamische en groeiende organisatie waarin de waarden en kwaliteiten   
 vertegenwoordigd worden door een team met een straight-forward mentaliteit
- Een zelfstandige functie
- Een levendige en energieke sector waarin menselijk contact centraal staat
- Een marktconforme verloning met na 6 maanden extralegale voordelen.

Interesse? Stuur jouw CV en korte motivatiebrief naar olivier@puzzleescaperooms.be


