Financieel medewerker

Ben jij accuraat en werk je graag met cijfers? Heb jij daarnaast een
afgeronde opleiding op MBO-niveau in een financieeladministratieve richting? Dan is deze vacature iets voor jou.
Wat ga je doen?
Als financieel medewerker zorg je voor een tijdige en volledige
verwerking van facturen in ons boekhoudprogramma Netsuite. Je
signaleert tijdig knelpunten en stemt betalingstermijnen af zodat de
betalingen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Verder houd je je bezig met het boeken van
inkoopfacturen in Netsuite en het matchen van facturen in het onderhoudssysteem (Ultimo). Je
onderhoudt contact met interne afdelingen en leveranciers. Daarnaast bewaak je enkele
grootboekrekeningen en ben jij verantwoordelijk voor tijdige en nauwkeurige opgaven aan de
overheid (CBS). Ten slotte ga jij een bijdrage leveren aan een stukje optimalisatie van de
werkprocessen binnen de afdeling.
Met jouw communicatieve vaardigheden weet je de balans te houden tussen het behoud van de
relatie enerzijds en anderzijds het behalen van het gewenste resultaat. Je bijt je vast in zaken en
zorgt dat je je doelen tijdig bereikt. Richting de toekomst is het de bedoeling dat je ook
voorbereidende werkzaamheden op gaat pakken ten behoeve van de maand- en jaarafsluiting.
Je rapporteert in deze functie aan de Manager Finance.
Herken je jezelf hierin?
• Je bent cijfermatig sterk.
• Je bent nauwkeurig.
• Je beschikt over probleemoplossend vermogen.
• Je kan goed samenwerken.
• Je bent communicatief vaardig en resultaatgericht.
Wat neem je mee?
• Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding in een financiële richting.
• Je hebt kennis en ervaring van Microsoft Office (Outlook en Excel).
• Je hebt bij voorkeur ervaring met een boekhoud systeem.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie binnen de afdeling Finance.
Het betreft een fulltime functie.
Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over de functie en organisatie, dan kun je
contact opnemen met Timo Thijen, Manager Finance, tel 0598-318237.
Solliciteren?
Wil je op deze uitdagende functie solliciteren, stuur dan voor maandag 4 januari 2021 je CV en
motivatiebrief naar Marja de Jong: m.dejong@eska.com.

