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Jouw toekomst?
"Je bent dol op cijfertjes. Je hebt al een havo-diploma en wilt
graag snel aan het werk als bedrijfsadministrateur. Als
bedrijfsadministrateur ga je werken op de financiële afdeling
van een organisatie. Jouw werk gaat over alles wat met geld
te maken heeft. Je controleert facturen en boekt ze in. Je
controleert de urenoverzichten en declaraties. Daarnaast ben
je bezig met

debiteuren- en crediteurenadministratie: wie moeten we
betalen en van wie hebben we nog geld tegoed? In speciale
boekhoudprogamma's houd je alle gegevens bij die nodig zijn
voor het opstellen van de balans, de winst- en verliesrekening
en de belastingaangifte. Jij bent ook hét aanspreekpunt voor
de directie als het gaat over de actuele financiën van de
organisatie."

De opleiding
"Ideaal, in één jaar je diploma halen! In dat jaar leer je hoe je
financiële informatie kun controleren, bewerken en invoeren.
Je oefent met het maken van rapportages en het werken met
boekhoudkundige programma's. Tijdens deze opleiding word
je ook klaargestoomd voor het MBA-examen (Moderne
Bedrijfsadministratie). Veel werkgevers vinden dit een
belangrijk diploma

en je kunt het naast je gewone niveau 4-diploma halen"
Vooropleidingseisen: Mbo 4- of havo-diploma. LET OP: Ben je
gezakt op de havo? Dan is het onder bepaalde voorwaarden
mogelijk om deze opleiding te volgen. Overleg daarvoor met
de opleidingsmanager op de locatie waar jij wilt gaan
studeren. Kijk op de betreffende locatiepagina voor zijn of
haar gegevens.

Vervolgstudies
Met je niveau 4-diploma op zak kun je verschillende hbo-opleidingen gaan volgen. Bijvoorbeeld Accountancy,
Bedrijfseconomie en Fiscale economie.
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