
 

 
 
 
Interne Finance medewerker  
 
Dijksterhuis is op zoek naar een interne Finance medewerker. Ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging en beschikbaar voor 16 – 24 uur per week? Lees dan snel verder. 
Als interne Finance medewerker draag je binnen Dijksterhuis zorg voor de uitvoering van een aantal 
interne administraties. Je zal een centrale plek innemen binnen de organisatie waarbij je veel contact 
met collega’s zal hebben. Verder ben je betrokken bij de uitvoering van taken die samenhangen met 
deze administraties. Denk hierbij aan o.a. de financiële administratie, facturatie en 
debiteurenbeheer. Zelfstandigheid en een proactieve houding staan centraal binnen de functie.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Uitvoeren van de dagelijkse (financiële) administratieve handelingen van interne 
administratie 

• Medeverantwoordelijk voor het opmaken van fiscale aangiften en liquiditeit  

• Uitvoeren van de maandafsluiting en opstellen maandrapportages 

• Urenregistratie controle en voorwerk facturatie  

• Debiteurenbeheer 

• Betrokken bij analyse van financiële en commerciële data 

• Bijkomende interne administratieve taken 
 
Welke ervaring en kennis heb je nodig? 
Je hebt een relevante opleiding gevolgd op HBO niveau en hebt daarnaast minimaal 5 jaar ervaring 
opgedaan als Finance medewerker. Verder heb je ervaring met Exact Online en een gevorderde 
kennis van MS Excel en MS Word. Het is belangrijk dat je zelfstandig de boekhouding kunt verzorgen 
en de fiscale aangiftes kan voorbereiden. Tevens heb je ervaring met maandafsluitingen en de daarbij 
behorende rapportages. 
 
Wat ben jij voor type? 
Kan je zelfstandig werken en ga je vol enthousiasme de uitdaging aan? Denk je in oplossingen en ben 
je nauwkeurig met een oog voor detail? Ben je daarnaast betrouwbaar, proactief en nieuwsgierig 
naar ontwikkelingen binnen het bedrijf en jouw vakgebied? Dan nodigen wij jou graag uit om te 
solliciteren.  
 
Over Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor  
Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor is een accountantskantoor met 3 locaties (Breda, 
Roosendaal en Oosterhout). In totaal werken er ongeveer 20 medewerkers. Binnen Dijksterhuis is er 
een informele sfeer en zijn er korte lijnen.  
 
Wil je meer weten over Dijksterhuis? Neem dan een kijkje op: http://www.dijksterhuis.com/.  
 
Enthousiast geworden? Dan zien wij graag jouw CV en motivatiebrief tegemoet via 
hr@dijksterhuis.com 
 
 
 
 
*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  

Breda – Oosterhout – Roosendaal 
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