Ondernemers helpen om eruit te halen wat erin zit, dat is -samengevat- onze specialiteit.
Slagvaardige organisaties met sterk ﬁnancieel management maken het verschil in deze dynamische tijd.
De business controllers en ﬁnancial managers van FICARE helpen onze klanten om het verschil te maken en hun ambities te realiseren.
FICARE bouwt ﬁnancieel ﬁtte, slanke organisaties met de blik gericht op de toekomst. Wij zijn geen adviseur, maar zorgen direct dat het
wordt uitgevoerd, ﬁnanciële doeners, als steun en toeverlaat van de ondernemer.
Wegens sterke groei van onze business, zoeken wij ter versterking van ons team op onze vestigingen in Assen en Enschede een

Allround Administrateur (m/v)
Wat ga je doen?
• Financiële administratie van onze klanten op orde
brengen en houden!
• Zorgen voor betrouwbare snelle cijfers waarmee
echt gestuurd kan worden.
• Beheersen van alle vormen van administratie: zoals:
maandafsluiting, BTW, debiteuren-, crediteurensalaris- en projectadministratie.
• Consolidatie en beheer liquide middelen.
• Ondersteunen bij maken van de jaarrekening.
Wat vragen wij?
• Persoonlijke vaardigheden:
- Hands-on, pragmatisch, analytisch, resultaatgericht,
zelfstandig, stressbestendig en no-nonsense zijn
belangrijke competenties voor de functie.
- Teamplayer, klantgericht, empathisch, begrijpt wat een
ondernemer beweegt.
- Lef om voorop te lopen in het automatiseren van je
eigen vakgebied.
- Gedreven om te groeien in persoonlijkheid en vak inhoud.
- Een positief kritische blik en proactieve houding voor het
initiëren van verbeteringen, zowel in onze organisatie als
bij onze klanten.
• Kennis en ervaringen:
- Accountancy/Administratieve achtergrond, op
minimaal senior MBO/junior HBO werk- en
denkniveau.
- Enkele jaren relevante werkervaring.
- Bewezen ervaring en met verschillende boekhoud- (en
ERP)-systemen.
- Actuele kennis van wet- en regelgeving.

Wat mag je van ons verwachten:
• Werken in een dynamische omgeving, waar geen
dag hetzelfde is.
• Verkrijgen van een schat aan ervaring doordat je
bij meerdere bedrijven in de keuken kunt kijken. Niet
als adviseur, maar als directe uitvoerder en doener.
• Sterke groei in je persoonlijke ontwikkeling.
• Een veilige en professionele werkomgeving, waarbij
veel ruimte aan coaching wordt gegeven.
• Je zult regelmatig met de enkels in de modder staan.
Niet alles zal verlopen volgens het boekje. Wij zijn immers
zelf ook sterk in beweging.
Wat bieden wij je?
Een uitdagende en veelzijdige functie waarin je drive volledig
aan bod kan komen. Volop doorgroeimogelijkheden.
Het salaris is afgestemd op de functie, maar ook op de kennis
en ervaring die de kandidaat meebrengt. Er is volop ruimte
voor eigen invulling en initiatief en daarmee voor persoonlijke
ontwikkeling.
Overige:
• Een gedeelte van je werk zal plaatsvinden op locatie bij
onze klanten in Noord-Oost Nederland
• 3-5 dagen per week, flexibel in te vullen.
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden, variabele beloning.
• Standplaats: Assen of Enschede
Contact FICARE:
Graag ontvangen wij een motivatiebrief met CV.
Voor vragen over de vacature kun je bellen of mailen met
Pascal Uitendaal, 06-24682750
Pascal@ﬁcare.nl

Acquisities n.a.v. deze vacature worden niet op prijs gesteld.

VIVA FICARE!

INZICHT • ACTIE • RESULTAAT

