Vacature Financieel medewerker/ Officemanager
20 uur – Houten

Je toekomstige werkplek:
Koers Bedrijfspsychologie is een landelijk georiënteerd bedrijf met het hoofdkantoor in Houten. Onze
psychologen begeleiden medewerkers van allerlei soorten bedrijven om zich weer sterker en weerbaarder te
voelen. Je eigen koers ontdekken en de bij jou passende routekaart ontwerpen, dat is wat wij doen.
Koers is een snelgroeiend bedrijf: in 5 jaar tijd zijn we gegroeid naar een team van 20 medewerkers, waarvan er
6 bijna continu op kantoor aanwezig zijn. Momenteel zijn we bezig om onze dienstverlening nog beter te
consolideren en om taken beter te verdelen of over te dragen (gezien de groei). Daarom zoeken we dus
ondersteuning bij ons officemanagement! In ons team heerst een ‘no-nonsense’ cultuur: humor, autonomie en
daadkracht zijn gemeenschappelijke delers.
Dit ga je doen:
Wij zoeken ondersteuning op het gebied van zowel de financiële administratie, als op het gebied van
officemanagement. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:
 Facturatie (boekhoudsysteem AFAS/Profit);
 Bijhouden financiële administratie (verzorgen van aanmaningen indien nodig);
 Inboeken facturen en verzorgen van maand/ kwartaalrapportages;
 Verwerken van aanmeldingen (bevestigen, contact met klant en psycholoog, invoeren);
 Ondersteunen van de senior officemanager waar nodig;
 Bereikbaarheid naar klanten en psychologen toe tijdens onze openingstijden.
Dit breng je mee:
 Minimaal MBO werk- en denkniveau;
 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring (boekhoudkundig en financieel);
 Eigenschappen als nauwkeurigheid, daadkracht en communicatieve vaardigheden;
 Geen schroom om met klanten telefonisch contact te hebben en vragen c.q. klachten af te vangen en
op te lossen;
 Pragmatische inslag en klantgerichtheid;
 Gevorderde kennis van Excel, boekhoudsystemen (bv. AFAS/Profit), kennis van Google GSuite is een pré.
 De ideale kandidaat woont binnen een straal van 10 km rondom Houten.
Dit bieden wij jou:
 Startend met 20 uur, met opbouw naar 24 uur per week (bij voorkeur verdeeld over 4 à 5 ochtenden en
in ieder geval op vrijdagochtend);
 Gezellige werkplek in een energiek team in Houten (goed gelegen nabij de A27);
 Leuke allround functie bij een bedrijf met een mooie missie;
 Veel vrijheid, zelfstandigheid en ruimte voor initiatief;
 Marktconform salaris;
 Uitzicht op vast dienstverband.
Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Annette Post via werving@koersbedrijfspsychologie.nl
Of telefonisch via 085-9020307 (ma-do tussen 9-13 uur)
Zij is niet aanwezig van donderdag 22 februari t/m maandag 5 maart 2018
Je kunt je CV en motivatie richten aan Francien Bazelier en naar ons mailen via
werving@koersbedrijfspsychologie.nl Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 9 maart 2018.

