De afdeling Financiële Zaken is op zoek naar een:
Assistent Hoofd Financiële Administratie
36-40 uur/ 0,8-1,0 fte
De uitdaging
Krijg jij energie van het overzicht houden van de werkzaamheden op onze Financiële Administratie? En zie je het als een uitdaging om als rechterhand van het Hoofd van de Financiële
Administratie alle voorkomende werkzaamheden op te pakken? Door jouw coachende en enthousiaste manier van communiceren draag je zorg voor een goede sfeer op de afdeling maar je
hebt daarnaast ook oog voor een kwalitatieve en professionele afhandeling van de gehele financiële administratie. Hierbij werk je nauw samen met het Hoofd Financiële Administratie.
Binnen de dynamische omgeving van Nyenrode draag jij (mede) zorg voor de maandelijkse
afsluiting van de administratie. De focus ligt voornamelijk op de analyse van de grootboeken,
de vaste activa administratie, de BTW-aangifte en het bewaken en verbeteren van de financieel
administratieve processen.
Wie ben jij?
Je hebt je (financiële) HBO-diploma al een paar jaar op zak en hebt ook al een aantal jaren (relevante) werkervaring opgebouwd. Daarnaast hebben de regels voor de jaarrekeningen en het
jaarverslag en de algemene boekhoudregels geen geheimen voor jou. Je kunt gemakkelijk schakelen met alle medewerkers op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.
Wie zijn wij?
Afdeling
De afdeling Financiële Zaken van Universiteit Nyenrode is verantwoordelijk voor de financiële
afhandeling van alle activiteiten van Nyenrode en gelieerde stichtingen. Dit omvat zaken als
grootboekadministratie, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, salarisadministratie,
fiscaliteit, advisering aan management inzake fiscale zaken, etc. Door de veelsoortigheid van
activiteiten van Nyenrode is dit een complexe uitdaging die we met het team van 10 collega’s
gezamenlijk oppakken.
Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit heeft als missie om de maatschappij te dienen door de vorming
van verantwoordelijke leiders en professionals. Nyenrode is een kleinschalige, persoonlijke privé-universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven en met een internationale orientatie. Nyenrode Business Universiteit biedt degree en executive education opleidingen aan op
het gebied van business, management, accountancy en controlling en verzorgt ook onderzoek
binnen deze vakgebieden. Uitgangspunt in het handelen van de universiteit zijn de kernwaarden
Leadership, Entrepreneurship & Stewardship. De ambitie van Nyenrode is om in 2020 bij de
top 20 van Europese business schools te horen.
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Wat bieden wij?
Nyenrode kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit en een informele sfeer. Resultaatgericht werken en aandacht voor individuele ontwikkeling gaan hand in hand. Afhankelijk van leeftijd en ervaring bieden wij een passend salaris. Deze functie kent een minimum van
€ 2.452,-- en een maximum van € 3.890,-- bruto bij een fulltime dienstverband (schaal 10).
Enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag je reactie door middel van een motivatie en een curriculum vitae. Persoonlijk contact vinden wij bij Nyenrode erg belangrijk. Een kort introductiefilmpje waarin jij
jezelf voorstelt, wordt erg op prijs gesteld. Stuur dit alles naar jobs@nyenrode.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marjan Kars, Hoofd Financiële
Administratie. Je kunt haar bereiken op m.kars@nyenrode.nl of 0346-291524.
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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