
Wil jij graag werken als 
FINANCIAL CONTROLLER
bij IFS Finance in Almere?

KORTE OMSCHRIJVING
IFS Finance in Almere zoekt per direct een enthousiaste financial controller.

OVER IFS
IFS Finance is een advies- en administratiekantoor. Er werken circa 10 collega’s. In maart 2019 vieren wij 
ons 12,5 jarig bestaan. Meer informatie over IFS vind je via www.ifsfinance.nl.

Wij zijn gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf. Onze collega’s hebben veel kennis van en ervaring 
met accountancy, belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering, financiële en fiscale 
dienstverlening en alles wat daarmee verband houdt. Een hechte groep mensen, met een no nonsens en 
ondernemersmentaliteit en een groot gevoel voor humor. Vanwege toenemende drukte en groei zijn we 
op zoek naar een nieuwe en leuke collega!

DE FUNCTIE
Als financial controller bij IFS ben je verantwoordelijk voor je eigen klantenportefeuille. Daarbij kan het 
voorkomen dat je de ene dag bezig bent met het boeken van een administratie en de volgende dag voor 
de klant een rapportage ontwikkelt of de klant adviseert over de begroting van het komende jaar. Jouw 
werkzaamheden voer je uit op kantoor en met enige regelmaat bij de klant op locatie. Wetten en regels 
veranderen voortdurend en jouw uitdaging is vakinhoudelijk alert te zijn en te blijven.

JOUW TAKENPAKKET
• Invoeren van administraties en verzorgen tussentijdse rapportages en deze bespreken met je klant
• Voorbereidende werkzaamheden op en opstellen van de jaarrekening
• Opstellen van aangifte omzetbelasting, VPB of IB voor klanten
• Indien gewenst op locatie bij de klant ondersteuning bieden met administraties of advies
• Bijzondere projecten begeleiden, denk onder meer aan inrichten van (project)administratie, het  
 mede ontwikkelen van rapportages.

JOUW PROFIEL
• HBO werk- en denkniveau
• Bij voorkeur een HBO opleiding, maar minimaal een afgeronde MBO opleiding Moderne 
 bedrijfsadministratie/ (MBA). 
• Affiniteit met fiscaliteiten en de wens om jezelf hierin te ontwikkelen
• Daarnaast heb je minimaal 5 jaar ervaring, en bij voorkeur werkervaring opgedaan bij een 
 accountants/administratiekantoor
• Ervaring met Exact Globe en Exact online
• Affiniteit en handig met automatiseringssoftware en IT
• Vaardig in het spreken en schrijven in de Engelse taal
• Bij voorkeur woonachtig in Almere of directe omgeving
• Wij zoeken een collega die minimaal 32 uur per week wil werken.

COMPETENTIES
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, klantgericht, verantwoordelijk en zelfstandig.

Sollicitaties alleen per mail met cv t.a.v. Jeffry Proost.
E-mail: jeffry.proost@ifsfinance.nl

IFS Finance   Transistorstraat 31   1322 CK Almere
E: info@ifsfinance.nl   T: +31 (0)36 76 70 100   W: www.ifsfinance.nl
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