
 

 

 
 

 

 

 

 

Vacature 

Medewerker financiële administratie 

Voor ons Assurantiekantoor Eijgendaal & Van Romondt (EvR) in Den Haag zijn wij op zoek naar een 

jonge enthousiaste en nauwkeurige medewerker voor de financiële administratie! 

 

Wij zijn een sterk groeiend familiebedrijf met ruim 85 medewerkers en staan bekend om 

onze hoge klanttevredenheid en serviceverlening. Ons team is open, informeel en 

resultaat- en kwaliteitsgericht. 

 

Tot jouw werkzaamheden behoren onder andere: 
 Dagelijkse verwerking bankmutaties; 

 Debiteurenbeheer; 

 Tussenrekeningen uitzoeken; 

 Controle van rekening-couranten met verzekeringsmaatschappijen; 

 Mailbox van de afdeling bijhouden; 

 Ondersteunen van de collega’s op de afdeling met de diverse voorkomende 

werkzaamheden. 

Wat vragen wij van jou: 
 Minimaal MBO-niveau financiële richting; 

 Relevante werkervaring; 

 38,5 uur beschikbaar per week; 

 Zelfstandig; 

 Accuraat, pro-actief en representatief; 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Werkt graag in teamverband met een no-nonsense mentaliteit; 

 Kennis van Exact-online, Word, Excel; 

 Enige kennis van verzekeringen en het assurantiepakket ANVA is een pré. 

Wat je kan verwachten 
Werken bij EvR betekent werken bij een groeiende organisatie die constant in beweging is en met 

kansen om door te groeien.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Wat bieden wij: 

 Een aantrekkelijk salaris; 

 25 vakantiedagen; 

 13e maand; 

 Reiskostenvergoeding; 

 Premievrij pensioen; 

 Veel vrijheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

 

Over de organisatie, over EvR 
EvR levert dienstverlening aan particulieren en de (groot) zakelijke markt op het gebied van 

verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Met ruim 85 jaar ervaring en zo’n 85 medewerkers zetten 

wij ons graag in voor de financiële zekerheid van onze klanten. Bij EvR snappen we dit als geen ander. 

Om ervoor te zorgen dat onze klanten met een gerust hart kunnen blijven doen wat ze doen, bewaken 

wij graag de risico’s. 

Geïnteresseerd? 
Word jij misschien onze nieuwe collega? Mail dan je CV naar ehaket@evr.nl of neem contact met mij 

(Edwin Haket) op via 070-3105176.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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