Financial Reporting Specialist
Creëer jij graag overzicht en inzicht in de cijfers?
Als Financial Reporting Specialist bij Solutional kan het!

Wat ga je doen?
Deze functie daagt je uit om in een continu veranderend spectrum van wet- en regelgeving de financiële
rapportages van onze klanten te verzorgen. Je helpt klanten door te ondersteunen, inzicht te bieden en
adviezen te geven ter verbetering van hun financiële rapportages. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring
kan je denken aan het meewerken aan vaktechnische adviezen, implementatie van nieuwe wet- en regelgeving,
ontwikkeling en verbetering van onze Reporting applicatie en de verdere verbetering van onze processen.
Hierdoor lever je toegevoegde waarde aan onze organisatie en onze klanten. In deze functie rekenen we op
jou bij het:
•
•
•

geven van inhoudelijke feedback aan junior collega’s.
evalueren van de opdracht met het team en het aandragen van verbeteringen.
het geven van een kritische blik op de ontvangen data van klanten.

Wie zijn wij?
Solutional is een accountantskantoor gespecialiseerd in financiële verslaggeving van beleggingsfondsen.
Samen met 30 gedreven professionals ondersteunen wij vermogensbeheerders en pensioenfondsen bij het
opstellen van financiële rapportages en complexe verslaggevingsvraagstukken. Wij zijn gericht op innovatie en
expert in het ontwikkelen en aanbieden van efficiënte en effectieve oplossingen. Hierbij staat de kwaliteit in
de uitvoering van de werkzaamheden altijd voorop. Onze opdrachtportefeuille kent een seizoenskarakter,
hierdoor werken wij extra hard in de drukke periodes en hebben wij meer vrije tijd in de rustige periodes. Wij
vieren successen, jubilea en persoonlijke events graag samen en met aandacht voor jou. Jouw toekomstige
collega’s omschrijven zichzelf als ontwikkelingsgericht, gedreven en vol passie voor hun vak.
Wie ben jij?
Met jouw oog voor detail zorg jij voor een foutloze rapportage. Met jouw kritische blik bewaak je de kwaliteit
om zo je beste werk te leveren. Doordat je niet in de theorie blijft hangen, weet je een vertaalslag te maken en
denk je meteen aan hoe financiële processen sneller, gemakkelijker en beter kunnen voor de klant. Je kan
verbanden leggen en kunt de cijfers snel door- en overzien. Je bent een slimme, leergierige collega die wil
leren en groeien. Zowel persoonlijk als professioneel. Wat wij vragen:
•
•
•
•

een relevante hbo- of wo-diploma op zak. Bijvoorbeeld in de richting Accountancy of Finance &
Control.
2 – 4 jaar werkervaring met reporting werkzaamheden.
affiniteit met beleggen is een pré.
goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat bieden wij?
Naast een inhoudelijk interessante baan krijg je veel vrijheid en zelfstandigheid in het uitvoeren van je
werkzaamheden. Je krijgt de mogelijkheid om zelf richting te geven aan je eigen ontwikkeling. Daarbij kun je
rekenen op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

boeiende opdrachten bij interessante klanten.
een omgeving waar goede ideeën en eigen initiatieven worden aangemoedigd.
het startsalaris voor deze functie ligt op € 2.600,- en bedraagt maximaal € 3.650,-. Afhankelijk van jouw
kennis en werkervaring ontvang je een passend aanbod.
30 vakantiedagen.
reiskostenvergoeding, pensioenregeling, een 13e maand en individuele gratificatie.
een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband.
een ruim opleidingsbudget, toegang tot ons e-learning platform en veel ruimte om jezelf verder te
ontwikkelen met diverse trainingen en opleidingen. Volop faciliteiten die jouw ontwikkeling
ondersteunen dus!
een werkplek in een prachtig monumentaal pand aan de Vliet in Voorburg.
flexibele werktijden.
thuiswerken in overleg mogelijk.
een gezellig team van collega’s die graag samen lunchen en leuke uitjes organiseren, zelfs naar het
buitenland!

Interesse?
Enthousiast over deze vacature? Sofie de Zeeuw, HR bij Solutional, ontvangt jouw
sollicitatie graag via sofie.de.zeeuw@solutional.nl. Wil je eerst meer weten over de
inhoud van de functie? Neem dan contact op met 070 320 6293 en vraag naar Roger
van den Berg. Hij kan al je vragen beantwoorden.
Sofie de Zeeuw, HR

