
LOOOONG STAY. NO HASSLE. 

F I N A N C I E E L  A D M I N I S R A T I E F  M E D E W E R K E R  

U T R E C H T
H.C.A IS OP ZOEK NAAR EEN BOEKHOUDKUNDIG MULTITALENT DIE AFFINITEIT HEEFT MET CIJFERS EN DE BOEKHOUDINGEN 

VAN VERSCHILLENDE RECHTSPERSONEN TOT IN DE PUNTJES WIL VERZORGEN. HERKEN JIJ JEZELF IN DEZE OMSCHRIJVING, 

LEES DAN SNEL VERDER!

HOTEL? NO, CITY APARTMENTS.
WWW.NOHASSLE.NL 

OVER H.C.A

PROFIEL
Wij zijn op zoek naar een !nancieel onderlegd persoon die het team kan ontlasten door de 
verantwoordelijkheid voor de boekhouding op zich te nemen. Daarbij is het van belang dat 
het volgende pro!el op jou van toepassing is:
     • je bent enthousiast, leergierig en communicatief sterk;
     • je bent initiatiefrijk, opgeruimd en ambitieus;
     • je bent zeer nauwkeurig en hebt oog voor detail;
     • je bent een doorzetter en rust niet voordat het werk af is;
     • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift;
     • je werkt zelfstandig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
     • je hebt goede kennis van boekhoudsystemen en Microsoft O!ce;
     • kennis van Twinfield en Basecone is een pré;
     • je bent tussen de 20 en 24 uur per week beschikbaar;
     • je bent woonachtig in de omgeving van Utrecht.

WERKZAAMHEDEN
In deze functie krijg je de verantwoordelijkheid over je eigen takenpakket. Je zal verantwoordelijk zijn 
voor het voeren van de verschillende !nanciële administraties binnen de holding en je taken 
zullen onder andere bestaan uit:
     • inboeken van bank- en kasboek;
     • debiteuren- en crediteurenbeheer;
     • bijhouden van de loonadministratie;
     • bijhouden van de pandenpaspoorten;
     • verwerken van mutaties in de boekhoudsystemen;
     • opstellen van maandelijkse financiële rapportages;
     • opstellen van maandelijkse huurstroomrapportages;
     • controleren en verwerken van alle uitgaande en binnenkomende facturen.

AANBOD
Ons team is compact, jong, kundig en gezellig. Er heerst een informele werksfeer in combinatie 
met een professionele aanpak. En wij bieden:
     • een prachtige werkplek in de binnenstad van Utrecht;
     • werken bij één van de leukste vastgoedbedrijven van Utrecht;
     • na een overeenkomst voor bepaalde tijd uitzicht op een vast dienstverband.

INTERESSE?
Jobvizier verzorgt de arbeidsmarktcommunicatie voor Holland City Apartments B.V. Heb je vragen bel dan 
met Tijs Verheijen van H.C.A op (030) 303 66 12 en bij interesse ontvangen wij graag je sollicitatie 
inclusief salarisindicatie per email: tijs@nohassle.nl.

H.C.A is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op de verhuur van luxe appartementen aan expats 
die voor een periode in Utrecht verblijven. Onze appartementen bevinden zich in gerenoveerde, 
vaak monumentale panden in het centrum van Utrecht. Daarnaast zal je ook de boekhouding van andere 
rechtspersonen die tot dezelfde groep behoren verzorgen. In totaal werken gemiddeld 10 personen bij ons 
op kantoor. Het succes van deze bedrijven wordt bepaald door de inzet van onze mensen. Als jij je inzet, 
bieden wij jou de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en door te groeien binnen het bedrijf.


