
De Advieswinkel is met spoed op zoek naar een nieuwe collega!
In verband met groei in de zakelijk relaties zijn wij voor 2 dagen per week op zoek naar een 

ERVAREN BEDRIJFSADMINISTRATEUR voor het verzorgen van de administraties van onze klanten met een IB-
onderneming (ZZP-ers), het doen van hun btw-aangiftes en aangifte IB voor zowel ondernemers als ook 

particulieren.

Ruime meerjarige ervaring in dit soort werkzaamheden is noodzakelijk. De juiste collega toont betrokkenheid 
bij onze relaties en vertaalt dit in spontane en proactieve begeleiding en advies op het gebied van boekhouding 

en alle bijkomende fiscale zaken en toeslagen.
Het overweg kunnen met geautomatiseerde systemen zoals een CRI-systeem, Word en Excel is een must. 

Je hebt nog een pre als je bekend bent met programma Nextens maar dit is ook snel eigen te maken.

Boekhouding en belastingadvies is een onderdeel van het totaalpakket van diensten aan onze relaties en zorgt 
daarmee voor een volledig ontzorgende service.

De Advieswinkel bestaat uit een hecht vast team van momenteel 10 medewerkers met eigen specialisaties op 
het gebied van financiële dienstverlening.

Zie onze website om een idee hiervan te krijgen: www.deadvieswinkel.nl
Word jij onze nieuwe collega ? 

Wij bieden een fijne werkplek, mogelijkheid tot vast contract, goed salaris, premievrije pensioenregeling, 
flexibele mogelijkheid tot indeling werkdagen / tijden en (deels) thuiswerkmogelijkheid.

Wij kennen natuurlijk ook een vergoeding voor studie, reis en evt. thuiswerkkosten. 
Uitbreiding van het aantal uren in de toekomst is zeker bespreekbaar.

Denk je in ons team te passen, dan nodig ik je uit om snel jezelf in een leuke mail te presenteren.

Contactgegevens:
Marlene Visser
Directeur 
marlenevisser@deadvieswinkel.nl

Wilhelminastraat 6
4793EN FIJNAART

info@deadvieswinkel.nl
www.deadvieswinkel.nl

tel: 0168-463650
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