
 

 

Vacature junior personal assistent  

 

 

Administratief medewerker finance & personeelszaken 
(24 uur per week) 
 
Over Brain Balance 
 
Charlotte Labee is Brain Balance Expert en is een grote inspiratiebron voor veel mensen. 
Brain Balance hangt samen met een aantal facetten. Beweging, ontspanning, 
stressmanagement en Brain Food zijn hier belangrijk in. Het combineren van deze zaken 
zorgt ervoor dat je je sneller gelukkiger zult voelen, je persoonlijk gaat ontwikkelen en een 
andere mindset weet te creëren: een growth mindset. Dit is een mindset waarmee iedereen 
geboren wordt. Als kind wil je immers al de wereld verkennen, je ontwikkelen en groeien. Je 
ziet overal kansen! Door groei van team Brain Balance zijn wij op zoek naar een 
Administratief Medewerker die ons team kan komen versterken om onze missie te 
verwezenlijken: Breinkennis delen voor een gelukkiger en gezonder leven. Spreekt deze 
missie jou aan? Lees dan verder!  
 
Functieomschrijving & werkzaamheden: 
 
Als Administratief Medewerker ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van onze 
Financieel Manager op financieel en HR-gebied. 
 
Dagelijkse werkzaamheden zijn onder andere:  
 
• Inboeken en verwerken van contractstukken, offertes, facturen en bankafschriften;  
• Archiveren van administratieve documenten en gegevens;  
• Het verwerken en indienen van btw aangiften; 
• Het voorbereiden van tussentijdse rapportages en jaarrekeningen; 
• Het maken van contracten voor nieuwe medewerkers;  
• Het contractbeheer, zoals contractverlengingen, aanpassingen en einde dienstverbanden. 
 
Profiel werknemer: 
 
• Je hebt minimaal 1-2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie; 
• Je bent creatief, proactief en durft out of the box te denken; 
• Bij (tijds)druk behoud jij je hoofd koel en blijft gestructureerd;  
• Je hebt kennis van Exact, Word, Excel en Outlook. 

Vacature  



• Je bent een kei in het schakelen tussen verschillende werkzaamheden en prioriteiten en je 
haalt hier veel energie uit; 
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 
geschrift; 
• Je bent woonachtig in een straal van 25km van Rotterdam, of bent bereid om te verhuizen. 
 
Werkdagen en tijden:  
 
24 uur per week op doordeweekse dagen. 
 
Wij bieden:  
 
Een inspirerende baan in een succesvolle, snelgroeiende organisatie. Je komt te werken in 
een gedreven team waar samenwerking voorop staat. Daarnaast bieden we uiteraard een 
passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden.  
 
Herken jij jezelf in deze omschrijving en wil jij de wereld een stuk bewuster en gezonder 
maken? Wil je je graag als mens ontwikkelen in een gezond groeiende jonge organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar ricardo@charlottelabee.com. 
 
 
 
 


