Go with the Flow
Flow Accountants is van een andere stroming. Wij van Flow communiceren helder, zijn
informeel, kijken verder dan cijfers en richten ons samen met onze klanten op de toekomst! Wij
zoeken een nieuwe collega voor de functie van:

Boekhoudkundig medewerker
- juniorfunctie voor 32-40 uur per week Wij zijn
Flow Accountants, gevestigd in Amersfoort. In 2009 zijn wij met z’n tweeën begonnen, vandaag
werken wij met elf medewerkers en groeien wij door. Wij zijn gespecialiseerd in het werken voor
klanten binnen het MKB, de bloemenbranche in het bijzonder.
Wij vinden een informele sfeer en plezier in het werk erg belangrijk. Wij krijgen energie van
vernieuwing. Wij hebben een betrokken team, wij zijn geïnteresseerd in elkaar, nemen de tijd om
gezamenlijk te lunchen en sluiten de week af met een biertje of frisje.
Wij bieden
een leuke startersfunctie als boekhoudkundig medewerker (m/v) voor iemand die het fijn vindt om
met mensen te werken. De werkzaamheden bestaan uit het inboeken van financiële administraties
van onze klanten in geautomatiseerde systemen. Daarvoor heb je regelmatig contact met klanten.
Wij maken optimaal gebruik van mogelijkheden om te digitaliseren en werken steeds meer met
online oplossingen.
Bij Flow kun je je verder ontwikkelen. Wij bieden je op termijn, wanneer je de ambitie hebt en
wanneer je je werkzaamheden steeds beter beheerst, de mogelijkheid door te groeien naar
bijvoorbeeld assistent accountant.
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Je begint de dag met plannen van je werkdag. Vervolgens start je met het inboeken van de
boekhouding van één van onze klanten. Wanneer er zaken ontbreken of onduidelijk zijn, neem je
contact met de klant op. Met veel klanten bouw je een relatie op. Je toont interesse en vraagt aan
het begin van het gesprek hoe het met de klant gaat. Ondertussen neem je regelmatig de telefoon
aan, waarbij je klanten ondersteunt bij hun boekhoudkundige en administratieve vragen. Sommige
vragen kan je zelf beantwoorden, andere vragen speel je door aan één van je collega’s. Ondertussen
ontvang je e-mail, waarvan je bekijkt welke je direct beantwoordt en welke je op je to-do lijstje
plaatst. Bij het inboeken van de boekhouding van weer een volgende klant, puzzel je net zo lang door
totdat je de gegevens kloppend hebt. Wanneer er knelpunten of vraagstukken zijn bij bepaalde
klanten, denk jij hier uiteraard over mee en werk je aan de best mogelijke oplossing. Aan het eind
van de dag controleer je of je alle prioriteiten voor die dag hebt kunnen afhandelen en kijk je alvast
naar je planning voor morgen.
Jij bent
in het bezit van een mbo-diploma of gelijkwaardig. Enige werkervaring is handig, maar niet strikt
noodzakelijk; wij leiden je graag op in dit vak! Je bent nieuwsgierig en leergierig. Je zoekt graag naar
oplossingen. Je gaat gemakkelijk met ICT om en je vindt het leuk om met cijfers te werken. Je werkt
precies en communiceert sterk. De rode draad in je werk is het opbouwen van fijne relaties met
onze klanten!
Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar; je bent flexibel, waarbij je bij ons in overleg vier of vijf
hele dagen kan werken.

Zijn wij een match?
Dan komen wij graag met jou in contact! Presenteer jezelf met een motivatiebrief en CV via emailadres: sollicitaties@flowaccountants.nl Heb je aanvullende vragen? Bel dan met Martin Charles
op 06-26322734.
Wij reageren snel op jouw mail. Als we in gesprek gaan, zorgen wij ervoor dat jij kunt voelen of Flow
bij jou past. Wij willen jou goed leren kennen en daarom ga je op ons kantoor verschillende mensen
ontmoeten en maakt een gedragsstijlenonderzoek onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Nijverheidsweg Noord 60-23
3812 PM Amersfoort

