
 
 

Boekhouder 2.0  

Denk groots! Er is meer dan genoeg middelmatigheid om je heen. 

 

Anita van Gelder is één van de eerste Profit-First gecertificeerde administratie- en 

belastingkantoren in Nederland. We zijn dus geen ‘gewone’ boekhouder maar 

Winstadviseur van onze klanten. Het team van Anita van Gelder helpt ondernemers om 

een gezond en winstgevend bedrijf te runnen dat tegen een stootje kan. Onze klanten zijn 

experts en (steeds meer) muziekprofessionals. Wij zijn een virtueel kantoor. 

 

We zijn als rentmeesters op deze aarde. Wij geloven dat de aarde mooi gemaakt is, wij 

zijn mooi gemaakt. En we hebben een keuze in hoe wij hiermee omgaan. We mogen 

onze talenten hiervoor inzetten en daarmee de wereld waarin wij leven een stukje mooier 

maken. Ondernemers met een financieel gezond bedrijf maken meer impact. Daar 

dragen wij graag ons steentje aan bij. 

 

Een efficiënte online administratie en slimme belastingaangiftes vormen de basis van onze 

dienstverlening. Van daaruit zorgen wij voor financieel overzicht, waardoor onze klanten 

gemakkelijk financieel gezonde keuzes kunnen maken.  

 

Anita van Gelder gaat uitbreiden en is op zoek naar een Boekhouder 2.0 

 

Jij bent 

• Vriendelijk 

• Nieuwsgierig en leergierig 

• Betrouwbaar 

 

Jij kunt 

• Orde scheppen in de chaos van bonnen, facturen en bankmutaties 

• Btw-boekhoudingen bijwerken in online software 

• Denken in mogelijkheden 

• Communiceren in begrijpelijke taal 

 

Jij wilt 

• Onderdeel zijn van de verdere groei van ons bedrijf 

• Kennis opdoen en kennis delen 

• Vrijheid en flexibiliteit in de invulling van jouw werkweek 

• Leren boekjaren afsluiten en fiscale aangiftes opstellen 

 

Jij hebt 

• 16-24 uur per week om ons te helpen 

• Minimaal diploma MBO bedrijfsadministratie 

• Interesse in innovatieve methodes als Profit First. 

 

We zijn een virtueel kantoor, dat wil zeggen dat je volledig digitaal en online vanaf je 

eigen huis werkt. Wees niet bang dat het onpersoonlijk wordt. We spreken elkaar vaak en 

hebben regelmatig teamwerkdagen. Als je bij Anita van Gelder komt werken, dan word 

je beloond voor je bijdrage aan de winstgevendheid van het bedrijf.  

 

  



 
 

Krijg je al zin om aan de slag te gaan?  

 

Stuur jouw sollicitatie voor 26 mei 2021 naar team@anitavangelder.nl en vertel ons 

waarom jij precies de persoon bent die wij zoeken.  

 

Om je alvast beter te leren kennen vragen we je om ook antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

Wat vind je het leukst aan je vak? 

Waarom ben je zelf geen ondernemer? 

Wat in deze vacature spreekt je het meest aan? 

 

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 3 juni 2021. 

mailto:team@anitavangelder.nl

