Welke boodschap heb jij voor
onze en jouw toekomstige klanten?
Fin Extenso bv, een dynamische onderneming, werkt landelijk vanuit ons kantoorpand te Baarn.
Wij richten ons vooral op de zelfstandige supermarktondernemer. Onze kracht zit in het realiseren
van op maat gesneden adviezen en het strategisch begeleiden van de onderneming en de
ondernemer. Er werken in onze klantgerichte organisatie 10 medewerkers. Momenteel zoeken
wij een nieuwe collega ter versterking van onze binnendienst (fulltime).

Financieel
Planner
m/v
Life Planner
m/v
JE FUNCTIE:
•

•
•
•

Na een gedegen inwerkperiode moet je in staat zijn zelfstandig ‘tailor made adviezen’ te
kunnen maken. Je werkt daarbij zelfstandig, of in overleg met je collega’s of ons netwerk
(o.a. fiscalisten en accountants).
Je geeft samen met je collega’s vorm aan de (technische) ontwikkelingen en innovatie.
Je bent verantwoordelijk voor de voortgang van de uit de adviezen voortkomende acties.
Je onderhoudt daarbij de telefonische contacten met de klanten en ons netwerk.
Jouw werk en inzet dienen er toe bij te dragen dat het niveau van onze dienstverlening
nog beter wordt.

JE PROFIEL:
•
•

•
•
•
•
•
•

Je hebt een HEAO opleiding (voorkeur voor BE, FSM of accountancy) gedaan of je verwacht dit
schooljaar de opleiding succesvol af te ronden of gedegen ervaring op dit opleidingsniveau.
Je hebt (fiscale) kennis op het gebied van onder andere het lezen van balansen,
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het heeft voorkeur wanneer je deze (fiscale)
kennis via studies én praktijkervaring hebt opgedaan.
Je hebt een afgeronde opleiding FFP of de bereidheid hiervoor te gaan studeren.
Je kunt op de juiste manier met veel verantwoordelijkheid en veel vrijheid omgaan.
Kennis en ervaring met betrekking tot het zakelijke (ondernemers) segment verdient de voorkeur.
Je bent communicatief vaardig en hebt affiniteit met mensen en met cijfers.
Je hebt de ambitie jezelf onder andere via studies verder te blijven ontwikkelen.
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

WIJ BIEDEN:
Tegenover deze zéér zelfstandige en uitdagende functie hoort
natuurlijk een professioneel pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Hiertoe behoren o.a. een informele werksfeer, een uitstekend
salaris, periodieke functioneringsgesprekken, aandacht voor je
persoonlijk ontwikkelingsplan en een zeer goede pensioenregeling. Daarnaast kennen wij een ruime winstdelingsregeling.
Mocht je belangstelling hebben voor deze vacature, stuur dan
je brief met c.v. aan: Fin Extenso bv, t.a.v. Wilburt van Dam,
Amsterdamsestraatweg 39, 3744 MA Baarn. (of per email:
wilburtvandam@finextenso.nl). Indien je vragen hebt kun je
ook bellen: 033-711 4 333.
Telefonische acquisitie door bedrijven naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

