
Financieel Medewerker / Controller (Flexibele 20-urige werkweek | €3000-€4000
vergoeding)

EnergiePartners is een snelgroeiend energie adviesbureau uit Utrecht dat meewerkt aan het
verduurzamen van de wereld. Deze bijdrage bestaat uit het stoppen van energieverspilling bij
Mkb-bedrijven.

We zijn verheugd aan te kondigen dat we op zoek zijn naar een getalenteerd persoon om ons
team bij EnergiePartners te versterken en onze financiële huishouding naar een hoger niveau te
tillen! Als lid van onze organisatie speel je een belangrijke rol bij het uitvoeren, automatiseren en
verbeteren van onze financiële administratie.

Je vermogen om gegevens te analyseren en inzichtelijke rapporten te maken zal ons
managementteam voorzien van informatie van onschatbare waarde. Doe mee met deze
spannende kans en maak impact op duurzaamheid bij EnergiePartners!

Werkzaamheden

● Administratieve en financiële taken: het opstellen en beheren van facturen, het doen van
betalingen, het beheren van de loonlijst, het bijhouden van bankboeken en het opstellen
van kwartaalverslagen.

● Controleren en betalen: van loon en belastingen, het aanvragen plus controleren van
subsidies net als het beheren van verzekeringspolissen. Met jouw kunde en aandacht
voor details waarborg je de financiële stabiliteit en het succes van onze onderneming.

● Andere verantwoordelijkheden zijn: het opstellen van jaarrekeningen, het bijwerken van
jaarlijkse voorspellingen, het bepalen van de kostprijs- en margeontwikkeling en het
analyseren van cijfers om verbeterpunten vast te stellen.

Wij bieden

● Werk binnen een jong en groeiend bedrijf met een duidelijke duurzame visie

● Salaris van € 3000,- tot € 4000,- (bruto/fulltime) per maand

● Ruimte voor eigen inbreng en suggesties

● Een verantwoordelijke positie binnen de financiële administratie van een groeiend bedrijf

● Na enkele jaren mede-eigenaarschap in het bedrijf



Jij bent

● HBO'er met een relevante opleiding

● Zo ervaren dat je na een inwerkperiode zelfstandig kunt werken

● Accuraat

● Analytisch sterk

● Computervaardig

● In staat verbeteringen te identificeren en door te voeren

● De Nederlandse taal machtig

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatie en cv naar sollicitaties@energiepartners.com. of bel ons direct 030 207 4070
en vraag naar Leonard Tersteeg.

*acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


