
 

 
Account executive 
Flanders Tax Shelter 
Soenenspark 58/0204 - 9051 Gent 
 
Flanders Tax Shelter, bestaande uit Flanders Film Funding en Podiumfonds, financiert als Vlaamse 
marktleider respectievelijk Vlaamse audiovisuele producties (films, TV-series, documentaires, …) en 
podiumproducties (musicals, opera’s, balletten, stand up comedy, … ) door promotie te maken 
voor tax shelter. 
Tax shelter is een interessant fiscaal en financieel voordeel voor vennootschappen, waarmee de 
overheid productiehuizen ondersteunt.  
 
Kortom, een interessante mix van cijfers, marketing en entertainment. 
  
Gezien de sterke groei, zijn wij op korte termijn op zoek naar een account executive (m/v) die na een 
grondige opleiding ons enthousiast team versterkt. 
  
Functieomschrijving 

Natuurlijk is dit een boeiende uitdaging :  de combinatie van een fiscaal financieel product in de 
entertainmentwereld … én het mee bedenken en uitwerken van de marketingstrategie.  
  
Enerzijds beheer je een bestaande klantenportefeuille van succesvolle Vlaamse ondernemers, vrije 
beroepen, directie, accountants, … . Vanuit tevredenheid over het product groeit deze portefeuille 
verder aan. 
  
Anderzijds krijg je de mogelijkheid om mee de marketingstrategie te optimaliseren.   
  
Je  wordt tewerkgesteld op en vanuit ons kantoor in Gent en vindt het prima om een deel van jouw 
tijd op klantenbezoek te gaan in Vlaanderen. 
  
We geven jou de kans om jouw kennis en enthousiasme te gebruiken in een groeiende ploeg met 
een no-nonsense aanpak, een vlakke organisatie met korte beslissingslijnen, met appreciatie voor 
eigen initiatief en ondernemingszin. 
  
Profiel 

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. 
  
Je onderhoudt een bestaande klantenportefeuille en bouwt deze verder uit dankzij jouw 
commerciële ingesteldheid. 
 
Je bent gedreven en polyvalent, en bij voorkeur heb je affiniteit met fiscale en financiële 
optimalisatie. 
 
Je bent in staat de marketingstrategie mee te analyseren, optimaliseren en uitvoeren. 
  
Je kan relevante werkervaring voorleggen van minimum 3 jaren in de financiële 



 
wereld/verkoop/marketing. 
  
Je kan uitstekend communiceren en je vindt solide lange-termijnrelaties belangrijk. 
  
Werken in vertrouwen en wederzijdse correctheid zijn voor jou vanzelfsprekend. 
  
Met commercieel inzicht, discipline en volharding kan je deze mooie kans grijpen! 
 
  
Aanbod 

Een voltijds contract voor onbepaalde duur (4/5 is bespreekbaar). 
  
Aantrekkelijk salarispakket. 
  
Extralegale voordelen (o.m. een representatieve bedrijfswagen). 
 
Wij kijken uit naar jouw CV met foto en liefst met wat uitleg over jouw motivatie op: 
  
jobs@flanderstaxshelter.be     
  
Meer informatie:  
  
www.flanderstaxshelter.be  
  
Discretie en snelle respons verzekerd.  
 


