
 

 
Job:  
FINANCE & OFFICE MANAGER 
Of ook wel: onze Support Held of Heldin 
 
Je ziet wat nodig is in een snel veranderende organisatie, pakt de werkzaamheden op 
(voordat anderen ze zien) en zorgt voor een vrolijke werkomgeving. In de administratie ben 
je pietje precies, je zorgt ervoor dat alle rekeningen snel worden ingevoerd en overziet de 
betalingen naar alle partijen. Je zorgt voor kantoor alsof het je huiskamer is (of in ieder 
geval mijn huiskamer, ik weet niet hoe die van jou eruit ziet :). En zo willen we ook dat het 
voelt: als een plek waar mensen graag samenkomen en werken. Op tijd Post-its enzo 
bestellen, aandacht voor ons en zorgen dat de boel aan kant blijft… Jij overziet het en je 
pakt aan wat nodig is.  
Je bent gewend de touwtjes in handen te nemen. Je vertelt ons waar het op staat en staat 
voor iedereen klaar die dat nodig heeft.  
 
Taken: 

- Financiële administratie in Exact 
- Dagelijkse boekingen en maandafsluiting 
- Voorbereiding salarisadministratie, contracten, ziek- en herstelmeldingen 
- Verkoopfacturen inclusief debiteurenbeheer 
- Inkoopfacturen inclusief uitsplitsing naar projecten  
- Crediteurenadministratie inclusief klaarmaken betalingsbatches 
- Btw aangiftes, rapportages, afstemmen tussenrekeningen, contact/overleg met 

accountant 
- Huishoudelijke zaken, inkoop kantoorartikelen en lunch  
- Boeken van reizen en hotels 
- Regelen van kwartaal uitjes 
- Facilitaire zaken, contacten met verhuurder, schoonmaakbedrijf, beveiliging, 

sleutelbeheer, onderhoud kantoorapparatuur 
- Wat verder nodig is om onze groeistuipen in goede banen te leiden  

 
Gevraagd: 

- Exact 
- MS Office 
- Fluent in English 

 
Aangeboden:  
Je werkt, om te beginnen, 3 dagen in de week met ons. Op kantoor, in Pand Noord: een 
bruisende hub voor creatieve bedrijven. Je tijd verdeel je over twee bedrijven, die 
gezamenlijk kantoorruimte delen: C.Journey en Innoboost. Je krijgt van ons een goed 
salaris, dat past bij je ervaring. Je werkt in een team van 15 mensen, die af en aan op 
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kantoor werken. Ook klanten werken graag op ons kantoor, dus dat zorgt voor gezelligheid 
en nieuwe ontmoetingen.  
 
Wat we delen:  
De wereld beter achterlaten dan ze nu is: daar zetten we gezamenlijk onze schouders onder. 
Complexe vragen maken we klein. We verbeteren de klantervaring van onze klanten met 
creativiteit, interactie en data. We werken voor en met de mooiste merken van Nederland en 
daarbuiten en dat maakt ons supertrots. Tegelijkertijd ligt de lat daarom hoog; we tonen 
ons van de beste kant. In alle details.  
 
Wil je meer weten? Of solliciteren?  
Stuur een bericht naar:  
Robbert Cornelissen 
Robbert@cjourney.eu 
+31 6 27066601 
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