VACATURE
Financieel Accountmanager VvE Beheer
(28 TOT 32 UUR)
FiDES vastgoedmanagement, een hecht team en een fijne werksfeer. Hier wordt geluisterd naar jouw ideeën in
een open en dynamisch bedrijf met een mooie VvE portefeuille. We groeien gezond dus tijd voor uitbreiding.
Hier is geen dag hetzelfde. Begint het bij jou te kriebelen? Lees dan zeker verder want wie weet worden we
collega’s!
Fides beheert ca. 100 VvE’s. Dit doen we vanuit het kantoor in Ede, een heerlijke werkplek in een monumentaal
pand in het centrum en ook vanuit huis. Met 10 collega’s werken we samen om de portefeuille te bedienen.
Jouw rol:
• Financiële administratie voor VvE’s en verhuurcomplexen;
• Opstellen jaarrekeningen en tussentijdse balansen;
• Grootboekadministratie;
• Opstellen begroting;
• Opstellen liquiditeitsbegroting voorziening groot onderhoud;
• Financiële vragen beantwoorden van leden van VvE’s en kascommissies;
• Gesprekspartner voor het bestuur en commissies;
• Eindverantwoordelijk voor een eigen groep (financiële) VvE’s;
• Eindverantwoordelijk voor de afdeling financieel beheer;
• Mogelijk: vergaderen, bezoeken en indien gewenst leiden van Vergadering van Eigenaars (overdag en in de
avonden).
Wat vragen wij:
• Boekhoudkundige kennis op tenminste MBO 4-niveau;
• Bekend met de boekhouding binnen verschillende rechtsvormen (VvE’s en B.V.’s);
• Relevante werkervaring in de vastgoedbranche;
• Gemotiveerd, verantwoordelijk, nauwkeurig, pro-actief, klantgericht;
• Communicatief en sociaal vaardig;
• Snel kunnen schakelen en stressbestendig;
• Teamplayer zonder 9-5 mentaliteit;
• Ervaring met Twinq is een pré.
Wat bieden wij:
• Een marktconform salaris, afhankelijk van achtergrond en ervaring;
• Een prettige werksfeer in een open en dynamisch bedrijf waar geluisterd wordt naar jouw ideeën;
• Afwisselende baan, geen dag is hetzelfde;
• Begeleiding bij verdere ontwikkeling van vaardigheden;
• Samenwerking in een hecht team;
• 28 tot 32 uur;
• Gedeeltelijk thuiswerken is mogelijk, ook na de Corona-periode.
Heb je interesse? Neem dan contact op met Julia van der Velde op 06-123 820 48 of julia@fidesvgm.nl.

