Functie:

Zelfstandig Administrateur continuous monitoring (fulltime 39 uur)

Functieomschrijving en werkzaamheden
De werkzaamheden van de Zelfstandig Administrateur continuous monitoring richten zich
voornamelijk op het verzorgen en inrichten van online financiële administratieve dienstverlening met
de focus op het optimaliseren van het proces gericht op het periodiek verstrekken van
managementinformatie. Tot de werkzaamheden behoren o.a.:








Het inrichten van online administraties;
Het opzetten van continuous monitoring in Exact Online op basis van specifieke klantbehoeften;
Het periodiek rapporteren van realisatie in vergelijking met budget, voorzien van een analyse;
De interne aansturing en monitoring van meer dan 200 online administraties;
Het leveren van toegevoegde waarde aan cliënten op administratief gebied;
Het signaleren van (on)mogelijkheden voor de cliënt;
Het bespreken van de bevindingen, zowel intern als met cliënten.

Functie-eisen en kennis
Afgeronde MBO4/HBO opleiding (Accountancy, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde)
Bij voorkeur tenminste 2 jaar relevante werkervaring.
Feeling met ICT en ruime ervaring met Exact Online, Excel en het proces van continuous monitoring.
Competenties
Communicatief, initiatief, verantwoordelijkheid, samenwerken, klantgerichtheid, plannen en
organisatie eigen werk, ondernemerschap, flexibel.
Arbeidscondities
Het betreft een fulltime functie voor 39 uur met uitzicht op een vast dienstverband.
Bedrijfsprofiel
De ALH van Herwijnen Groep is in 35 jaar uitgegroeid tot een echte vertrouwenspartner van haar
klanten, met wie vaak een langdurige, persoonlijke relatie bestaat. Uniek aan de dienstverlening is de
samenwerking tussen de vier partner-bedrijven gespecialiseerd in gecertificeerde accountancy en
strategische bedrijfsadvies, fiscaal advies, administratieve dienstverlening en overnames en
waarderingen: ALH van Herwijnen & co accountants, ALH Hommersom & co belastingadviseurs,
Kellenstaete Business Services en ALH van Herwijnen & co overnames en waarderingen. De vier
bedrijven bieden een totaalpakket voor ondernemers, van eenmanszaak en regionaal MKB tot grote
(inter)nationale spelers. De klant is direct verbonden met deze brede kennis van vakspecialisten.
Tevens behoort de groep als Betuws kantoor tot het internationale netwerk van Kreston
International.
Solliciteren
Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan het functieprofiel stuur dan je CV met een
motivatiebrief naar Lea de Groen, lea@van-herwijnen.nl, of bel voor meer informatie naar 0344621222.

