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“Ben jij een proactieve, georganiseerde duizendpoot met een boekhoudkundige achtergrond en wil je aan 

de slag in een veelzijdige (parttime) functie? Dan zijn wij op zoek naar jou!” 

 

Berlo en Nijmeijer Accountants Fiscalisten in ’s-Hertogenbosch zoekt een  

 

MEDEWERKER ACCOUNTANCY 

(20-24 UUR) 

 

In deze brede functie maak je deel uit van ons dynamisch en hechte team. Je verzorgt de dagelijkse 

financiële administratie van cliënten van Berlo en Nijmeijer, ondersteunt de accountants en werkt nauw 

samen met onze officemanager.   

OVER BERLO EN NIJMEIJER 

Het team Berlo en Nijmeijer, weten door hun achtergrond heel veel over financiën en fiscaliteit.  

Zij onderscheiden zich door de manier waarop ze zich in de situatie verplaatsen. Naast de cliënt staan, 

meekijken, meebeleven en meedenken, alsof het om je eigen bedrijf gaat, zó werken zij bij Berlo en 

Nijmeijer het liefst. 

FUNCTIE 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: het voeren van financiële administraties, ondersteuning 

van administratieve processen, het voorbereiden van tussentijdse cijfers en jaarafsluiting voor klanten.  

Met jouw kennis, ervaring en creativiteit ondersteun je de collega’s (accountants en fiscalisten) op zowel 

commercieel als operationeel vlak. Klanttevredenheid, kostenbeheersing en het verbeteren van de 

efficiency zijn hierbij belangrijke speerpunten. 

Accuraatheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en pro activiteit zijn daarbij belangrijke eigenschappen. 

Verder hechten wij veel waarde aan een prettige collegiale instelling. 

 

BEN JIJ EEN TEAMPLAYER MET: 

» Afgeronde MBO opleiding administratie/ boekhouding (niveau 4); 

» minimaal 2 jaar werkervaring in een administratieve functie; 

» uitstekende beheersing van Excel; 

» kennis van Basecone en Exact (eventueel ook Twinfield); 

» goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

DAN BIEDEN WIJ: 

» een zelfstandige en afwisselende functie met groei mogelijkheden 

» een informele, no-nonsense werkomgeving midden in het centrum van ’s-Hertogenbosch 

» een goed salaris met goede arbeidsvoorwaarden 

SOLLICITEREN  

Ben je geïnteresseerd en durf je deze uitdaging aan, solliciteer dan direct en motiveer je belangstelling! 

Voor vragen kun je contact opnemen met Rob Berlo op 073-6156050 


