Ben jij onze nieuwe Front Office Manager?
Als Front Office Manager ben jij die unieke duizendpoot waarbij het ont-zorgen van je collega’s voorop
staat. Dit doe je door ondersteuning te bieden op administratief gebied maar ook door het ontvangen
van gasten en het behandelen van binnenkomende mail en telefoontjes. De administratieve uitdaging
bestaat onder andere uit het ondersteunen van alle trainingen die wij verzorgen aan externe,
agendabeheer, notuleren van vergaderingen, verwerken van klantgegevens, relatiebeheer, kortom de
spil van ons bedrijf. Jouw aandacht voor details en klantgerichtheid komen hierbij goed van pas.
Wie zijn wij?
Accountants Office is een jong en dynamisch adviesbureau met dienstverlening op het gebied van
accountancy, administratieve ondersteuning, salarisadministratie en fiscale en bedrijfseconomische
vraagstukken. Ons klantenbestand is zeer breed, actief in diverse sectoren en varieert van kleine
zelfstandigen tot aan internationale bedrijven. Wij onderscheiden ons door markt- en klantgericht te
werken. Naast ons hoofdkantoor in Sint-Oedenrode, heeft Accountants Office ook vestigingen in Beek
en Donk, Oss, Eindhoven en sinds kort in Oisterwijk.
Wie zoeken wij?
Voor onze vestiging in Sint-Oedenrode zijn wij opzoek naar een collega die ons team komt versterken.
Je werkzaamheden bestaan uit het verlenen van administratieve diensten en het verrichten van
ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de directie en directe collega’s
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Profiel van de geschikte kandidaat
Opleiding op minimaal MBO niveau;
Enkele jaren relevante werkervaring;
Werkt graag in teamverband;
Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Klantgericht;;
Inzetbaarheid tussen de 16-32 uur per week;

Wat bieden wij?
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Een marktconform salaris, afhankelijk van werkervaring;
Per juli beschikbaar
Alle ruimte en vrijheid om jezelf te ontwikkelen;
Een goede werksfeer binnen een enthousiast team en in een dynamische omgeving;

Nieuwsgierig en herken jij jezelf in bovengenoemd profiel? Dat is mooi, wij komen dan ook graag met
jou in contact! Zorg dat we jouw sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief en een compleet CV,
uiterlijk vrijdag 7 juni binnen hebben door te mailen naar mieke@accountantsoffice.nl.

