
Ben jij op zoek naar een afwisselende functie voor 32 uur in de Hoeksche Waard? 
Ben jij proactief en heb je een afgeronde financiële mbo-opleiding? Dan ben jij de persoon 
die we zoeken! Wij zijn een klein informeel bedrijf in het centrum van Oud-Beijerland. 

In deze rol van Financieel Medewerker Vastgoed ben jij verantwoordelijk voor diverse financiële 
en administratieve werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de onroerend goed 
portefeuille. Jouw hoofdtaak is het verwerken van de dagelijkse boekhouding. Je assisteert de 
Vastgoedmanager bij diverse ad hoc werkzaamheden en beheert de administratie rondom de 
verhuur van de panden. 

Ben jij integer, proactief en accuraat? En beschik jij over een uitstekend cijfermatig inzicht en is 
zelfstandig werken geen probleem? 

Verdere functie eisen zijn:
• Een afgeronde financiële mbo-opleiding;
• Minimaal drie jaar relevante werkervaring;
• Goede kennis van Excel;
• Communicatief sterk in de Nederlandse taal.

Interesse? 
Stuur je CV naar info@bbgroep.com of kijk op www.lincks.nl voor de online vacature.
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