De werving & selectie voor deze positie wordt verzorgd door YER. Bij interesse,
neem contact op met Rinke Dolfsma (Senior Consultant) – 06 292 391 31 /
rinkedolfsma@yer.nl

Assistent-Controller
SAMENVATTING
Ben jij net afgestudeerd of beschik je over ervaring in de financiële administratie en ben je
toe aan verdieping? Spreekt het je aan om te werken bij een professionele organisatie met
korte lijnen en waar veel ruimte is voor eigen initiatief? Dan is de positie van AssistentController bij Kifid in Den Haag een interessante vervolgstap voor jou!
OVER DE FUNCTIE
Als Assistent-Controller ben je samen met een directe collega verantwoordelijk voor de financiële
administratie van Kifid. Je komt te werken in een klein en hecht team en je rapporteert aan de
manager bedrijfsvoering, tevens controller. Als Assistent-Controller ben jij mede verantwoordelijk
voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de administraties en de rapportages binnen Kifid.
Zo lever jij een bijdrage aan deze dynamische organisatie die volop in beweging is en continu
streeft naar verbetering. Je bent communicatief sterk, een teamspeler, en met je stevige en
prettige persoonlijkheid zorg je voor structuur.
Jouw werkzaamheden zijn verder als volgt:
• Het zelfstandig opstellen van de maand- en kwartaal rapportages voor het management;
• Voorbereiding jaarrekening en accountantscontrole;
• Ondersteunen bij het opstellen van de jaarlijkse begroting;
• Beheer en up to date houden van ons business continuïteitsplan;
• Beheer en up to date houden van het Risk & Control framework;
• Crediteurenadministratie en -beheer.

OVER KIFID
Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) is het laagdrempelige en deskundige
kennisinstituut waar consumenten en kleinzakelijke ondernemers terecht kunnen met
klachten over financiële producten of diensten. Werken bij Kifid is werken in het hart van
de financiële dienstverlening. De cultuur is informeel en je komt te werken in een
organisatie vol proactieve, ambitieuze en klantgerichte professionals, die graag met je
samenwerken. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen met elkaar. In totaal zijn er
circa 75 medewerkers werkzaam bij Kifid, waarvan 45 juristen, die met elkaar zorgen dat
jaarlijks ongeveer 3.000 klachten inhoudelijk kunnen worden behandeld. Kifid biedt een
oplossing door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak. Het
kantoor van Kifid is gevestigd op het Centraal Station van Den Haag.

AANBOD
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris;
38-urige werkweek (32 uur werken is bespreekbaar);
Vaste 13e maand;
Uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren;
Bij Kifid wordt er gedeeltelijk vanuit kantoor en gedeeltelijk vanuit huis gewerkt.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde HEAO opleiding, op het gebied van finance & control, bedrijfseconomie,
accountancy, bedrijfsadministratie of een andere afgeronde relevante opleiding op
HBO niveau.
Ervaring met informatie- of datamanagement, handig met digitale systemen.
Kennis van de wet- en regelgeving aangaande financieel-administratieve processen.
Goede kennis van Exact en MS-Office.
Je signaleert kansen waarmee je de kwaliteit van je eigen werk en processen of
diensten kunt verbeteren. Hiermee ga je proactief aan de slag.
In jouw analyses ben je objectief en geef je inzicht door data te vertalen naar
informatie.
Je oordeelt niet, neemt niet zomaar iets voor waar aan en plaatst vraagtekens.
Je wilt je blijven ontwikkelen, staat open voor feedback en durft zelf feedback te
geven.
Je houdt van een informele werksfeer en neemt graag verantwoordelijkheid.

