
Wegens aanhoudende groei is Bright Financials B.V. per direct op zoek naar een financial met 

minimaal 6 – 10 jaar werkervaring voor een inzet van 32 – 40 uur per week 

Jij wil graag…. 

Klanten helpen bij de inrichting, verbetering van hun interne organisatie en processen| Betrokken 

zijn bij alle aspecten van de klantbediening (administratief, fiscaal, bedrijfsvoering) | Een spiegel zijn 

voor de ondernemer | Ontwikkelingen vanuit wet- en regelgeving op een praktische wijze vertalen 

naar jouw klanten en hiermee gepaard gaande risico’s signaleren, bespreken en beheersen | Sparren 

binnen ons team van professionals | Een actieve bijdrage leveren aan de verdere groei van onze 

klantenportefeuille 

Het volgende mentaliteitsprofiel is op jou van toepassing 

Geen 9:00 – 17:00 mentaliteit | Afspraak = Afspraak | Doet net dat stapje extra | Goed in staat om 

eigen werk en dat van anderen te plannen en te monitoren | Creatief | Out-of-the box kunnen 

denken | Netwerker | In staat klanten aan je te binden en nieuwe klanten te werven 

Jij beschikt over….. 

HBO of Universitaire opleiding Bedrijfseconomie of Accountancy | Studerend voor RA, AA of 

Praktijkopleiding MKB | Minimaal 6 – 10 jaar werkervaring bij een (middel)groot accountantskantoor 

in de regio Rotterdam / Drechtsteden | kennis van Exact | Beheersing van de Engelse taal in woord 

en geschrift | Affiniteit met automatisering | Fiscale basiskennis op het gebied  van Vpb, BTW, LB en 

IB | Kennis en ervaring met het voeren van salarisadministraties 

Wat bieden we jou? 

Een uitdagende functie binnen een groeiende organisatie | Mogelijkheid tot persoonlijke groei 

(inclusief opleidingen) en zelfs participatie, bij gebleken geschiktheid | Een team professionals met 

veel kennis en kunde | Flexibele indeling van tijd en plaats | Een gevarieerde klantenportefeuille, 

met mogelijk parttime interim-opdrachten | Marktconforme arbeidsvoorwaarden  

Wie zijn wij? 

Bright Financials B.V. is een modern administratie- en advieskantoor, gevestigd in Hardinxveld-

Giessendam. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen bij het voeren van 

financiële- en loonadministraties en het geven van bedrijfseconomisch en fiscaal advies. Wij 

beschikken over een gevarieerd klantenpakket variërend van (internationale) start-ups tot zakelijk 

dienstverleners, transportondernemingen, stichtingen en vennootschappen die vermogensbeheer 

doen. Dit alles met als motto: wat de klant zelf kan moet hij zelf doen.  

Interesse gewekt? 

Reageer dan naar: 

Johan Kooij, jkooij@brightfinancials.nl   


