
Wat zijn je taken? 
 

 Uitbouwen van de benodigde systemen en infrastructuur voor het realiseren van gecertificeerde financiële rap-

porten 

 Uitschrijven van de informatiemodellen per businessproces en je begeleidt de formulering van de gemeen-

schappelijke datadefinities. 

 Opstellen van de businessprocessen i.v.m. de Corporate Data (m.a.w. de Corporate Businessprocessen) en  je 

stockeert deze in een repository 

 
Naar wie zijn wij op zoek? 
 

 Bachelor of Master informatica 

 Installeren en configureren van besturingssystemen 

 Ontwerpen van softwaretoepassingen met Dreamweaver, Javascript,... 

 Data en process modelling, rapporterings– en analyse tools 

 Programmeren, gebruiken en beheren van databanken in SQL 

 Programmeren in ASP, ASP.NET, JAVA, PHP, VB/ VB.NET 

 
Wat bieden wij? 
 

 Wij bieden je een full-time contract van onbepaalde duur in een ambitieus kantoor waar je dagelijks in een dyna-

misch team werkt met een marktconforme verloning in functie van je verantwoordelijkheden 

 Je krijgt de kans je uit te leven in een afwisselende functie en je verantwoordelijkheden stelselmatig uit te brei-

den 

 Persoonlijke ontplooiing wordt on-the-job gestimuleerd door je collega dossierbeheerders 

 Je eigen ambities en voorkeuren worden erkend en ondersteund, door opleiding en begeleiding, waardoor je 

zelf in je functie zult groeien en mee kunt werken aan de uitbouw van onze kantoor. 

 Je sympathieke collega’s verwelkomen je graag in hun gloednieuw kantoorgebouw 

 Het kantoor is makkelijk bereikbaar en ligt in een file-vrije omgeving 

Bebotax is een boekhoud- en fiscaal advieskantoor gevestigd in Nazareth, dat 
bestaat uit een team van negen experts in de cijferberoepen. 
 
Bebotax wil bekend staan als een lange termijn vertrouwenspartner voor 
organisaties die op zoek zijn naar kwalitatieve en continue begeleiding van 
vermogen. Als autonoom werkend boekhoud– en advieskantoor wil Bebotax zich 
engageren door op een proactieve, vlotte en dynamische manier in te zetten op 
kennis en groei. 
 
Je kunt meer over onze vacatures vernemen via onze website 
www.bebotaxjobs.be. Voor algemene inlichtingen www.bebotax.com 
 
Wij wensen ons team uit te breiden met een: 

Junior Information Architect 

Geïnteresseerd? 
 

Stuur je CV naar:  
 

Bebotax BV ovv BVBA 
T.a.v. Dhr Jan Steurtewagen 

Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 

 
Of via email: 

 
sollicitaties@bebotax.com 

http://www.bebotaxjobs.be
http://www.bebotax.eu

