
 

 

Je bent verliefd op cijfers, puzzelt graag met Excel en houdt van speuren naar (de 
juiste) getallen. Je hebt een scherpe en analytische blik en jij zorgt ervoor dat de 
cijfers van meerdere bedrijven kloppend en logisch terug te vinden zijn.  
 
 
Wat je leuk vindt om te doen 
 

§ Je brengt verbeteringen aan in onder andere maandelijkse financiële 
rapportages. 

§ Je boekt en verwerkt facturen voor meerdere bedrijven. 
§ Je houdt de administratie bij. 
§ Je maakt interne en externe rapportages cijfermatig goed maar zorgt ook voor 

representatie zodat je collega’s blij worden van je mails. 
§ Je houdt van puzzelen en uitzoekwerk. 
§ Je bent betrokken met het team en houdt er van mensen bij te praten over je 

vondsten.  
 
Zo kan je week er uit zien:  
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
0900  
Daily huddle met het 
team 

0900  
Daily huddle met het 
team 

0830  
Dag start met een klant 

Ochtend vrij 

1230  
Lunchen met elkaar 

1230  
Lunchen met elkaar 

0900 
Daily huddle  

1230  
Lunchafspraak 

1500  
Cijfers en 
jaarrekeningen 

1600  
Administratie uurtje 

1230  
Lunchen met het team 

1500  
Getallenblok  

1630 
Dag afsluiting  

 1500  
Wekelijkse meeting met 
collega’s 

1630 
Borrel met het team 

 
 
Wat je kan en wie je bent 
 

§ Je hebt HBO werk- en denkniveau. 
§ Je bent super nauwkeurig. 
§ Excel is je vriend. 
§ Je bent proactief. 
§ Je bent continu op zoek naar 1% verbeteringen waardoor we met elkaar 

uiteindelijk elke dag beter worden. 
§ Soortgelijke werkervaring van 1 of 2 jaar, het belangrijkst is dat je wil leren en 

ontwikkelen. 
 



 

 

 
Wat jij zoekt bij ons en wij bieden aan jou 
 

§ Een heel fijne cultuur en werkplek, “The office is a feeling not a place”. 
§ Idealiter +- 30 uur per week. 
§ Een marktconform salaris. 
§ 25 vakantiedagen op basis van een fulltime contract. 
§ Reiskostenvergoeding. 
§ Pré is bij ons op kantoor werken (niet alleen omdat de cappuccino zo lekker 

is J). 
§ Afwisseling in je werk doordat je voor verschillende bedrijven je skills inzet 

en door blijft ontwikkelen. 
§ Borrels en gezelligheid met heel het kantoor en de bedrijven waarmee we 

samen werken. 
 
Ben jij dit en heb jij zin in een nieuwe uitdaging?  
 
Mail dan naar robin@invint.nl en kom de cappuccino proeven op kantoor!  


