
Financieel Administrateur / Junior Financial 
Controller 

 

Hanenberg ABC zoekt een junior financial controller met een ‘get the job done’ 

mentaliteit! Wil jij werken bij een team-driven organisatie waar jouw eigen 

initiatief wordt toegejuicht? Bij dit administratiekantoor in Rosmalen krijg je 

volop de kans om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. Lees snel verder.  

 

Hanenberg ABC is een administratie- en assurantiekantoor dat bedrijven en 

particulieren voorziet van deskundig advies, bemiddeling en administratieve 

werkzaamheden op financieel gebied. Hanenberg ABC zorgt er kortom met hun 

expertise voor dat je financiële situatie altijd inzichtelijk is! 

 

Wat is je uitdaging als Financieel administrateur / Junior 
financial controller? 

Als financieel administrateur ga je aan de slag bij het administratiekantoor, waar je je 

vooral bezig houdt met de periodieke verwerking van bedrijfsadministraties en BTW-

aangiftes. Jouw klanten zijn ZZP’ers of DGA’s in het klein- en middenbedrijf. Je hebt 

ervaring óf de ambitie om te groeien in het samenstellen van jaarstukken, het geven 

van fiscaal advies en belastingaangiftes voor particulieren. Je werkt voornamelijk 

vanuit kantoor maar zal ook met enige regelmaat op locatie van een klant werken.  

 

Daarnaast behoren de volgende zaken tot je werkzaamheden: 

 verrichten van facturaties en belastingaangiftes; 

 de facturatie en administratie voor het eigen kantoor; 

 samenstellen van begrotingen en financiële overzichten (zoals cash-flow); 

 onderhouden van contacten met relevante externe partijen, zoals belastingdiensten 

en uitvoeringsinstellingen (UWV); 

 opmaken van financiële overeenkomsten; 

 klanten op kantoor ontvangen en telefonisch en via de mail te woord staan. 

 

Wat neem je mee? 

Je hebt een assertieve, flexibele en servicegerichte werkhouding. Op drukke 

werkdagen laat jij je niet zomaar gek maken. Je hebt een representatieve 

verschijning, zowel qua verzorging als kleding. Casual kleding is door het vele 

contact met klanten in de zakelijke dienstverlening niet gepast.  



 

Je bent leergierig en je hebt de ambitie om in de nabije toekomst door te groeien 

naar volwaardig financieel gesprekspartner voor klanten. Daarnaast vink jij de 

volgende punten af: 

 afgeronde hbo diploma, in de richting van accountancy, bedrijfseconomie of 

bijvoorbeeld HEAO Accountancy, Finance & Control of SPD. 

 accuratesse en vakkennis; 

 bij voorkeur 1 tot 2 jaar relevante werkervaring; 

 ervaring met boekhoudsoftware of belastingaangiftesoftware is een pré, bij voorkeur 

Exact(online) en Elsevier; 

 goede kennis in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal; 

 bij voorkeur woonachtig in de regio Rosmalen/ Den Bosch, met maximaal 30 

minuten reistijd. 

Heb je een afgeronde mbo diploma met relevante werkervaring/aanvullende 

cursussen waarmee je kunt aantonen dat je je denkniveau hebt verhoogd? Dan 

nodigen we je ook uit om te solliciteren. 

 

Wat wordt jou geboden? 

 Een werksfeer waarin jouw eigen initiatief wordt aangemoedigd. Je krijgt veel 

vrijheid in het oppakken van een breed scala aan werkzaamheden en hier invulling 

aan te geven. 

 Werken in een hecht klein team waar je veel kan leren, wordt ondersteund door een 

ervaren collega en waar je snel je eigen verantwoordelijkheden mag nemen. 

 Een uitdagende functie waarin je op termijn doorgroeit naar een adviseursrol voor 

zowel particulieren als zakelijke klanten. 

 Marktconform salaris: €2200 - €3000, afhankelijk van jouw leeftijd en ervaring. 

 Pensioenregeling en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 Mogelijkheid om voor eigen gebruik verzekeringen af te sluiten vrij van provisie. Dat 

scheelt circa 25% verzekeringspremie. 

 Kosteloos advies voor een hypotheek of levensverzekering. 

 Een modern kantoor in het centrum van Rosmalen, met parkeergarage. 

 25 vakantiedagen. 

 Ruime opleidingsmogelijkheden om verder te ontwikkelen. 

 Iedere dag een lekkere lunch van de zaak :) 

 

 



Waar ga je werken? 

Hanenberg ABC is een administratie- en assurantiekantoor, gevestigd in Rosmalen. 

Met hun motto ‘Financieel vertrouwd’, bieden zij sinds 1994 brede onafhankelijke 

financiële dienstverlening (aan zowel particulieren als ondernemers). Ze zijn 

daarmee hét loket voor het complete pakket aan financiële diensten.  

 

Het administratiekantoor is er voor de volledige financiële administratie van IB-

ondernemers en B.V.’s inclusief het samenstellen het samenstellen van 

jaarrekeningen, fiscaal advies en het verzorgen van belastingaangiftes.  

 

Bij het assurantiekantoor kunnen particulieren en ondernemers terecht voor 

hypotheken, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, individueel of collectief 

pensioenadvies, inkomensverzekeringen en sparen, beleggen en lenen.  

 

Het is een hecht familiebedrijf met een open cultuur, waar de lijntjes kort zijn. Beide 

kantoren werken in teamverband samen, waar zowel kennis als humor wordt 

gedeeld.  

 

Benieuwd naar je toekomstige collega’s?  

http://www.hanenbergabc.nl/ons-kantoor/wie-zijn-wij/  

 

Interesse? 

Reageer dan snel! Steamz ondersteunt Hanenberg ABC bij het werving & selectie 

traject. Sollicitaties ontvangen we bij voorkeur via het sollicitatie formulier, voor meer 

informatie omtrent de vacature en/of organisatie kun je contact opnemen met Hang 

Do via 06-24714823 of hang@steamz.nl. 

 

http://www.hanenbergabc.nl/ons-kantoor/wie-zijn-wij/
mailto:hang@steamz.nl

