Fulltime Samensteller/ aangifte medewerker
Wie zijn wij?
Wij zijn Profit Cure, een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het ondersteunen van ondernemers bij
alle aspecten op financieel gebied. Van administratie tot financiering; van personeelszaken tot fiscale
zaken. Het gehele perspectief is ‘ons ding’.
Onze dagelijkse uitdaging: het ontzorgen van onze klanten, zodat zij zich op de core business kunnen
concentreren.
Wat zoeken wij?
In deze functie verzorg je zelfstandig de administraties van diverse klanten. Je stelt zelfstandig
jaarrekeningen op. Om jouw dienstverlening te optimaliseren heb je veelvuldig contact met klanten
en andere instanties. Je kan de in’s en out’s van het journaliseren en boekhouden dromen waarbij je
bij Profit Cure de mogelijkheid krijgt om jezelf in de volle breedte van het vakgebied te ontwikkelen
en kunt doorgroeien naar eindverantwoordelijkheid. Het team waarin je terecht komt is enthousiast,
hecht, sociaal en geeft ruimte voor het stellen van vragen.
We zoeken iemand met een afgeronde HBO opleiding (bijv. HEAO, SPD of Accountancy). Om
zelfstandig te kunnen functioneren, vragen wij 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare
functie. Ben je in het bezit van een opleiding op fiscaal gebied en/of heeft het je interesse, dan is dit
een absolute pre.
Wie zoeken wij?
Je bent een echte teamspeler, je bent kritisch, nauwkeurig en hebt de ambitie om je verder te
ontwikkelen. Daarnaast ben je een aanpakker en iemand die zijn hoofd koel houdt in hectische
situaties.
Wij bieden een veelzijdige en zelfstandige functie in een gezellig team, samen met een marktconform
salaris dat gebaseerd is op je ervaring en leeftijd.
Herken je jezelf in deze functie en wil je graag kijken of we bij elkaar passen? Solliciteer dan nu! Stuur
je sollicitatie naar Afdeling HRM, Fokkerstraat 11 (unit 6), 2811 EN te Reeuwijk, of stuur een e-mail
naar salaris@profitcure.nl. Het is van belang dat je zowel je CV als gemotiveerde sollicitatiebrief
toestuurt. Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.profitcure.nl.

