We're hiring!
Vacature financieel medewerker
(minimaal 8 uur per week)
HealthyWoman biedt individuele en groepstrainingen, gericht op levensfasen van alle vrouwen. Van jong
bevlogen starters tot aan wijze vrouwen richting pensioen. Vrouwen, die graag regie willen houden over hun
eigen gezondheid en hun werkende leven.
HealthyWoman is een dynamische club (7 personen) en werken samen met 110 bevlogen healthy trainers
(zzp). Wij zoeken per direct versterking op administratief en financieel gebied.
Voel jij je aangetrokken tot thema's als gezondheid, leefstijl en levensfasen? En krijg je bovendien energie van
samen naar een doel toewerken en houd je ook van plezierig hard werken? Wanneer je ervaring hebt met
administratie en een scherp oog hebt voor financiële zaken, dan drinken wij graag een kop koffie met je.

Wat ga je doen?
-

Crediteuren en debiteuren administratie bijhouden (bonnen, facturen)
Betalingsbeleid professionaliseren
Contacten onderhouden met administratie kantoor en leveranciers
Mailbox en archief bijhouden

Vereisten
• Minimaal een MBO 4 opleiding afgerond in finance of moderne bedrijfsadministratie
• Aantoonbare kennis van Exact, MS Excel en MS Word;
• Gedegen kennis van administratie en boekhouding;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Verantwoordelijkheidsgevoel als het gaat om het behalen van deadlines
• Sociaal zeer vaardig;
• Initiatiefrijk en de wil om jezelf en de organisatie te professionaliseren en perfectioneren;
• Onder tijdsdruk presteren en goed om kunnen gaan met adhoc wisselende prioriteiten;
• Klantgerichte houding en vraag- en resultaatgericht,
• Kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel hebben staan.
• Woonachtig in (de omgeving van) Amsterdam
én ben jij:
- Zelfstandig en pro-actief
- Communicatiefvaardig en servicegericht
- Nauwkeurig en accuraat
- Flexibel en tactvol
- Stressbestendig
- Autonoom
- Verantwoordelijk
- Discreet
Denk jij dat jij ons team goed kunt ondersteunen?
Dan kun je solliciteren door je CV en een motivatiebrief te sturen naar Emma Sonnevelt via
management@healthywoman.nl of te bellen naar 020-3413000.

