FINANCIEEL
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
24-32 UUR

WAT WIJ VRAGEN
•

We kunnen naast het harde werken lachen met je

•

Je hebt een afgeronde administratieve MBO-opleiding

•

Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan bij een 		
administratie- of accountantskantoor

Vanwege snelle groei is MN adviseurs & accountants op zoek naar jou!

•

Wij zijn een kleinschalig, hoog gekwalificeerd

•

Je hebt feeling met automatisering en verschillende 		
boekhoudpakketten (kennis van en ervaring met AFAS is een pré)

advies- accountantskantoor.
Alles net even anders, niets is standaard!
Ben jij een administratieve topper met hart voor de zaak en oog voor de

Ervaring met het samenstellen van aangiften inkomsten- en/
of vennootschapsbelasting is een extra plus (doch geen must)

•

Je bent accuraat en werkt zelfstandig

•

Je bent sociaal en klantgericht

•

Je bent communicatief sterk

klant? Wil jij je talenten inzetten om samen met ons team onze (online)
administratieve dienstverlening verder uit te bouwen?
WAT WIJ BIEDEN
Mooi, dan gaan we graag met jou in gesprek!
•

Een leuke afwisselende functie binnen een hecht team

MN adviseurs & accountants staat voor kwaliteit en deskundigheid,

•

Goede balans tussen werk en privé

maar vooral ook voor persoonlijke aandacht. Zowel voor onze klanten

•

Volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden

als voor onze medewerkers. We kiezen voor persoonlijke begeleiding,

•

Persoonlijke begeleiding

werken nauw samen en organiseren regelmatig leuke events.

•

Prima marktconform salaris

•

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Een goede balans tussen werk en privé staat bij ons hoog in het vaandel.

•

Een leuk en ambitieus team, we doen het samen!

JOUW FUNCTIE

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Wij komen graag met je in contact!
Meer weten over ons? Kijk eens op mnadviseurs.nl of op onze social

Als financieel administratief medewerker draag je zorg voor de

mediakanalen.

complete -en grotendeels digitale- financiële administratie van de
klant, van factuur tot rapportage. Je hebt regelmatig contact met

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@mnadviseurs.nl.

klanten. Je krijgt alle ruimte om deze functie zelf verder in te vullen en uit

Je hoort snel van ons! Heb je nog vragen? Bel ons gerust op 085-0401120.

te bouwen. Daarbij krijg je natuurlijk een goede begeleiding van ervaren

Vraag naar Marco Mulders of René Nijsten.

collega’s.
Wij wachten op jou!

