
 
 
Eikelboom & De Bondt heeft brede kennis over belastingen, sociale zekerheid, financiële planning, financiële en 
administratieve organisatie en softwareontwikkeling. Onze producten en diensten omvatten administratie & 
belastingadvies, salarissoftware & apps en content & redactie. Door een groeiende vraag vanuit onze klanten, de 
uitbreiding van onze activiteiten en het verder professionaliseren van onze dienstverlening hebben wij bij onze 
fiscaal-financiële afdeling een vacature voor een 
 

Zelfstandig financieel adviseur 

 
Ons bedrijf 
Eikelboom & De Bondt bestaat uit drie onderdelen die elkaar aanvullen en versterken: Fiscaal Financieel Adviseurs, 
IT Services en Auteurs. Wij zijn gevestigd in Leusden, op een prachtige locatie in de bossen en toch slechts 500 
meter verwijderd van de oprit naar de A28. De bedrijfscultuur omschrijven wij als klantgericht, informeel en no-
nonsense. Wij zijn al meer dan 25 jaar actief en zijn er gepast trots op dat klanten maar ook medewerkers van het 
eerste uur nog steeds aan onze onderneming zijn verbonden. Binnen Eikelboom & De Bondt stimuleren we een 
informele en uitdagende cultuur waarin mensen met plezier samenwerken, elkaar inspireren en een hoge mate van 
professionaliteit weten te bereiken. 
 
Onze vacature  
Tot de functie behoren onder andere de volgende werkzaamheden: 

 zelfstandig inrichten, onderhouden en verzorgen van een financiële administratie 

 opstellen, samenstellen en bespreken van jaarstukken, periodieke rapportages en prognoses 

 samenstellen en verstrekken van adviezen op financieel-administratief gebied  

 aanspreekpunt, vraagbaak en klankbord voor eigen klantenportefeuille  

 organiseren en coördineren van eigen werkzaamheden. 
De werkzaamheden vinden plaats zowel intern op ons kantoor in Leusden, als extern bij klanten op locatie. 

 
Onze nieuwe collega 
Van onze nieuwe collega vragen wij een financieel-administratieve achtergrond in de vorm van een gerichte 
opleiding (HBO en/of WO) dan wel bewezen werkervaring. Ervaring met Excel, Visma AccountView en/of Caseware 
is een pré. Maar veel meer nog vragen wij iemand met hart voor de zaak en onze klanten, die beschikt over een 
zelfstandige en ondernemende instelling, stressbestendig en nauwkeurig is en enthousiasme uitstraalt. 
 
Ons aanbod 
We bieden onze nieuwe collega uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een marktconform salaris, 
pensioenopbouw, flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en leuke collega's. Zowel een voltijd (40 uur) als 
deeltijd dienstbetrekking (minimaal 24 uur) is bespreekbaar. 
 
Jouw sollicitatie 
Stuur of mail je brief met motivatie en C.V. naar: 
 
Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV 
t.a.v. de heer Erik Eikelboom 
Postbus 473 
3830 AM Leusden 
E-mail info@edb.nl 
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Erik Eikelboom of Tim de Bondt, telefoon 
033-4946066, e-mail info@edb.nl. Meer informatie over Eikelboom & De Bondt is te vinden op www.edb.nl. 

http://www.edb.nl/

