
Inhoud van de functie: 
• Communiceren met cliënten en relaties 
• Het verwerken van in- en uitgaande corres-

pondentie (e-mail, telefoon en schriftelijk) 
• Het verzorgen van offertes en bestellingen 
• Gegevensverwerking en archivering 
• Debiteurenbeheer/facturatie 
• Agendabeheer 
• Het regelen van de facilitaire zaken op 

 kantoor 
 
Wij vragen: 
• MBO Office assistent niveau 3  

(of  vergelijkbaar) 
• Goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal (Duits is een pré) 
• Een pittige en leergierige allrounder die weet 

van aanpakken 
• Ervaring met MS Office 
 
Belangrijke competenties: 
- Accuraat 
- Proactief 
- Betrokken 
- Integer 
- Professioneel 
- Servicegericht handelen 
- Communicatieve vaardigheden 
- Daadkracht 
- Plannen en organiseren 

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:  Office assistent /  
assistant  business services  
(secretarieel medewerker)

Wij bieden: 
• Een dienstverband van minimaal 32 uur 
• Bij aanvang een tijdelijk contract welke bij 

 gebleken geschiktheid wordt verlengd 
• Een informeel werkklimaat, een open  

no-nonsense cultuur 
• Een gezellig, klein team 
• Een marktconform salaris 
• Goede pensioenregeling (gedeeltelijk 

 premievrij) 
• 30 vakantiedagen per jaar (op basis van  

40-urig dienstverband) 
 
Sollicitatie en informatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met R. van der Voort RB REP, 026-3120332. 
Uw motivatie en curriculum vitae kunt u voor  
15 april 2023 mailen naar    
sollicitatie@elsinga-advies.nl 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Belastingadviesbureau Elsinga B.V. is regionaal georiënteerd met een klantenbestand dat 
gevestigd is binnen een straal van ca. 30 kilometer rond Duiven. 
Onze missie is om met een proactieve houding een betrouwbare, betrokken en professionele 
 partner te zijn voor onze klanten, zowel ondernemers als particulieren, om samen binnen de 
 grenzen van de  wetgeving het beste fiscale en financiële resultaat te behalen voor nu en later.

Visserlaan 9 
6921 WZ Duiven 

Postbus 23 
6930 AA  Westervoort

T: (026) 312 03 32  
E: info@elsinga-advies.nl 

I: www.elsinga-advies.nl

Aangesloten bij Register Belastingadviseurs,  
NIRPA en Register Estate Planners


