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Ter versterking van ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar een  
 
Administrateur  m/v (circa 32 uur/week)  
 
Bedrijfsprofiel 
CEB is een actief middelgroot administratie- en advieskantoor gericht op met name de agrarische sector en 
het mkb.  Korte lijnen, open communicatie en deskundige mensen vormen de basis voor een goed contact 
met onze klanten. Vanuit onze kantoren te Lettele en Groenlo (CEB-Reusen) verzorgen wij voor onze 
relaties de volledige administratie en fiscale aangiftes.  
Daarnaast ondersteunen wij onze klanten met passend advies op onder meer financieel, economisch en 
fiscaal vlak, bij bedrijfsoverdrachten en juridische vraagstukken, het aanvragen van subsidies en op HR-
gebied. 
 
Functiebeschrijving 
Afhankelijk van je ervaring en kennis verzorg je de gehele administratie voor je eigen groep klanten (soms 
op locatie). Dit houdt in het controleren, coderen en inboeken van de financiële administratie, het 
samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de diverse belastingaangiftes. Daarnaast bied je 
ondersteuning aan klanten bij het werken met online boekhoudprogramma’s. Je onderhoudt regelmatig 
telefonisch en/of per mail contact met jouw vaste klantenkring. Je verricht je werkzaamheden vanuit onze 
hoofdvestiging te Lettele. 
 
Functie-eisen 

 Afgeronde financiële opleiding op HBO-niveau 

 Minimaal twee jaar relevante werkervaring  

 Vaardig en kundig met ICT-applicaties 

 Klantvriendelijk, proactief, accuraat en kwaliteitsgericht 

 Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden jou een marktconform salaris met volop mogelijkheden in een ondernemende omgeving waarin 
je jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk verder kunt ontwikkelen. Je gaat werken in een enthousiast team van 
betrokken collega’s in een fijne, informele sfeer.  
 
Pas jij in dit profiel en wil je samen met ons jouw talent verder ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
Jouw motivatie en CV ontvangen wij graag per mail op e.leunk@ceb-overijssel.nl.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erna Leunk-Haarman, tel. 0570-550088. 
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