WIJ ZOEKEN JOU!

Vacature senior medewerker
financiële administratie
36 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Je richt je op het automatiseren van de financiële processen en de integratie daarvan in onze primaire
processen. Je verwerkt de dagelijkse mutaties en zorgt voor de afstemming en analyse van het grootboek. Ook de subadministraties van projecten, onderhoud, leningen, verzekeringen en vaste activa zijn
jouw verantwoordelijkheid
Je verzorgt fiscaliteiten zoals BTW, verhuurderheffing en gemeentelijke lasten, doet de afrekening
van stook- en servicekosten en levert op tijd jouw bijdrage aan maand-, kwartaal- en jaarrapportages.

Je denkt altijd mee over de efficiëntie van onze processen.
Als jij iets tegenkomt dat vraagt om verbetering, ben jij de eerste om daarmee aan de slag te gaan.

WIJ BIEDEN

maximaal €4.048
schaal H, peildatum jan. 2020
bruto salaris p/m - 36 uur.

Diverse mogelijkheden voor
opleiding en professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?
Je hebt een diploma moderne bedrijfsadministratie, 5 à 10 jaar werkervaring als
financieel administratief medewerker en
ervaring met Dynamics Empire.

De caowoondiensten is op
ons van toepassing.

Uitgebreide arbeidsvoorwaarden, zoals individueel
loopbaanbudget, een
pensioenregeling en
reiskostenvergoeding.

Een fitness abonnement
kun je fiscaal laten
verrekenen met je
brutoloon.

Excel heeft geen geheimen meer voor je, want
daarmee werk je dagelijks.

Je kunt goed zelfstandig werken, neemt zelf
initiatief en bent zeer accuraat.

Je spreekt de taal cijfers én van mensen en
werkt naadloos samen met 3 collega’s op jouw
afdeling.

Bo-Ex kan vertrouwen op jouw gestructeerde
werkhouding en vermogen om deadlines te
halen

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met huurders
en al onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Enthousiast?

Vragen?

Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageer vóór 18 november
en voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Hans van der Ven
Manager Financiën
06 51 57 16 39

