Ben jij de financieel administratief medewerker die ons team komt versterken?
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste financieel administratief
medewerker. Jouw belangrijkste taak is het boeken en verwerken van administraties voor onze
klanten. Dat zal voornamelijk op locatie bij klanten zijn.
Wat zijn je taken?
•
•
•
•

boeken en verwerken van administraties voor klanten: facturen boeken, kas- en bankmutaties
verwerken, periodiek grootboekaansluitingen maken;
voorbereiden van aangiften omzetbelasting;
signaleren van verbeterpunten in de administratieve processen;
klanten ondersteunen bij overige administratieve werkzaamheden.

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•

je hebt een afgeronde MBO opleiding in een financiële richting;
je hebt relevante werkervaring opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor;
je bent in staat om je nieuwe boekhoudsoftware snel eigen te maken;
je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
je bent nauwkeurig, klantgericht en proactief;
je bent flexibel, stressbestendig en je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.

Wat hebben wij te bieden?
•
•
•
•
•
•

enthousiaste collega's die gezamenlijk zorg dragen voor een proactieve dienstverlening aan
klanten;
de mogelijkheid om een band op te bouwen met een vaste groep klanten;
de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen d.m.v. studie/cursussen;
gezamenlijke lunches, borrels en andere teamactiviteiten;
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
dienstverband voor 24 á 32 uur per week.

Wie zijn wij?
Wij zijn Hills accountants en adviseurs. Een zelfstandig, middelgroot accountants- en advieskantoor
gevestigd in het mooie Rotterdam. Niet in het bruisende centrum (al zit je daar zo), maar in de
noordelijke wijk Hillegersberg. Op nog geen tien minuten lopen van winkels en horeca. Aan de Bergse
Plas is het vooral ‘s zomers goed toeven en daar doen we dan ook regelmatig een drankje.
Met elkaar en met onze no-nonsense mentaliteit ondersteunen en ontzorgen wij een groot aantal Mkbondernemingen in uiteenlopende branches. Bij Hills hechten we veel belang aan het opbouwen en
onderhouden van een langdurige vertrouwensrelatie met onze klanten en denken we met onze
klanten mee over de toekomst van hun bedrijf. Net zo belangrijk vinden wij een langdurige
vertrouwensrelatie met onze medewerkers. We bieden hen graag een aangename en informele
werkomgeving waarin zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
Voor meer informatie over de functie of over onze organisatie kun je contact opnemen met Humphrey
Reket, telefoon 010-422 08 33.
Sollicitaties kun je sturen naar info@hillsadviseurs.nl.

