Voor ons team zijn wij op zoek naar een ervaren
(Parttime) administratief medewerker / ster voor de financiële administratie
( circa 8 uur – 10 uur per maand met doorgroeimogelijkheden )
Je zorgt er voor dat de financiële administratie op orde, actueel en inzichtelijk is. Voor een
belangrijk deel ben je (mede)verantwoordelijk voor een sluitende boekhouding.
Wij werken momenteel met een eenvoudig digitaal boekhoudsysteem en gaan in de nabije
toekomst over naar een ander boekhoudsysteem.
De werkzaamheden:

•
•
•
•
•
•

Je verzorgt de debiteuren- en crediteurenadministratie, verwerkt betalingen, en
bereidt de BTW aangifte voor.
Je belt of mailt bij vragen over facturen met leveranciers en klanten.
Je handelt inkomende mail af.
Je stuurt betalingsherinneringen per mail.
Je signaleert en deelt financiële informatie met directie.
Je behoudt structuur en overzicht en waar mogelijk doe je voorstellen om financiële
rapportages en processen te optimaliseren.

Wie ben je?
• Je hebt bij voorkeur een afgeronde financiële opleiding en of hebt aantoonbare
ervaring in het verzorgen van de debiteuren- en crediteurenadministratie. Het
opmaken van een sluitende boekhouding is je bekend en doe je met gemak en
plezier.
• Je bent secuur, analytisch, flexibel en zelfstandig. Je werkzaamheden kunnen
momenteel grotendeels online ( thuis ) uitgevoerd worden.
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je hebt ruime ervaring met Microsoft Office 365 (Outlook, Word, en Excel) en bij
voorkeur ervaring met een bekend boekhoudsysteem en Dropbox.
Wat bieden wij?
• Een leuke, verantwoordelijke job met veel zelfstandigheid in een groeiend bedrijf.
• Flexibel je eigen tijd indelen met mogelijkheid (deels) vanuit huis te werken.
• Doorgroeimogelijkheden in toekomst qua uren en administratieve en financiële
werkzaamheden, waaronder projectadministratie en administratie van dochter
organisaties.
Wie zijn wij?
Mastercoaching International is een trainings- en coachingsbureau gevestigd in Den Bosch. Wij
bestaan 18 jaar en werken in een klein flexibel team samen met zelfstandige specialisten,
trainers en coaches. Kijk op onze website voor meer informatie: www.mastercoaching.nl
Heb je interesse in deze flexibele baan met doorgroeimogelijkheden, mail dan je CV met
motivatie naar: vanlith@mastercoaching.nl

