Vacature: junior controller
Wil jij de rechterhand van onze business controller worden? Veel leren over de
verschillende facetten van het beroep? En jezelf dus continu blijven ontwikkelen? Dan
past deze uitdaging perfect bij jou.

Jouw uitdaging als junior controller
Jij vormt een gouden duo met onze business controller. Je ondersteunt hem waar nodig en
hierdoor leer je veel over de verschillende facetten van het beroep. Zo speel jij een
belangrijke rol in de planning- en controlcyclus. Je houdt je bezig met
controlewerkzaamheden en je verdiept je in de achterliggende oorzaken van eventuele
bijzonderheden. Vervolgens realiseer je - door goed samen te werken met de
verschillende afdelingen binnen de NBA - een structurele oplossing voor het gevonden
vraagstuk.
Daarnaast zijn jullie de sparringpartner van de organisatie. Je sluit daarom aan bij
gesprekken over budgetten, (project)financiën en eventuele risico’s. In het begin doe je
dit samen en uiteindelijk voer je deze gesprekken zelfstandig. Goede communicatieve
vaardigheden zijn dan ook onmisbaar. Alle informatie die je hierbij naar bovenhaalt,
verwerk je vervolgens tot een heldere rapportage.
Verder kijk je altijd naar kansen om werk uit handen te nemen en zelf dus nieuwe

werkzaamheden op te pakken. Hierdoor blijf je continu groeien en krijg je veel
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Over jou
Je hebt een HBO- of WO-opleiding gevolgd;
Je hebt 1 à 2 jaar relevante ervaring in een werkomgeving, dit mag ook tijdens je
studie zijn geweest;
Je kent de basis van een financiële administratie;
Je bent analytisch sterk en je bent handig met Excel;
Je bent proactief en neemt graag initiatief;
Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend;
Je vindt integriteit vanzelfsprekend ontzettend belangrijk.

Wat wij bieden
Een uitdagende baan voor 38 uur per week;
Een passend salaris en een 13de maand;
27,5 vakantiedagen (op basis van 38 uur) en de optie om extra roostervrije uren op
te bouwen;
Een uitstekende pensioenregeling;
Een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering;
Een ruime thuiswerkregeling;
Korting op de bedrijfsfitness;
4x per jaar een heerlijke stoelmassage op kantoor.;mogelijkheden tot vervolgstudie

Werken bij NBA
Als beroepsorganisatie van alle - ruim 22.000 - accountants in Nederland zetten we ons
dagelijks in voor onze leden en richten we ons op actuele, maatschappelijke vraagstukken.
Met ongeveer 130 medewerkers is onze organisatie klein genoeg om iedereen persoonlijk
te leren kennen en groot genoeg om uitdaging en een professionele werkomgeving te
bieden. De betrokkenheid is hierdoor hoog, de lijntjes zijn kort en goede samenwerking is
essentieel. Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het
accountancyberoep.
Om het beroep naar het volgende niveau te brengen, leggen we de lat hoog. We zijn een
ambitieuze organisatie en zetten altijd stappen om de kwaliteit verder te verhogen. Jouw
ideeën en initiatieven zijn hierin onmisbaar. Daarnaast ontstaan zo talloze
ontwikkelingsmogelijkheden waardoor je ook zelf continu stappen zet.

Enthousiast geworden?

Mooi! Solliciteer dan direct door je cv en (korte) motivatie naar britt@dutchwebshark.com
te sturen. We nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op. De
sollicitatieprocedure zal bestaan uit maximaal twee gesprekken en een assessment is
onderdeel van het proces.
Heb je vragen of wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Pim
Leenen, business controller, via P.Leenen@nba.nl. Hij vertelt je graag meer!

