Wij zijn op zoek naar een

Financieel
administratief

medewerker
Flevoplant is op zoek naar een ﬁnancieel administratief medewerker.

Wil jij met jouw ﬁnancieel & administratief talent de volgende stap zetten in je
carrière? Ben je proactief ingesteld, stressbestendig, ﬂexibel en leergierig?
Dan is dit een passende functie!
Als ﬁnancieel administratief medewerker zorg jij ervoor dat de administratie op rolletjes
verloopt. Met jouw analytische inzicht ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de

Flevoplant
is een familiebedrijf uit Ens dat
al sinds 1958 toonaangevend
is in het vermeerderen en opkweken van aardbeiplanten. De
aardbeiplanten worden in Ens
en omgeving vermeerderd en
opgekweekt.

ﬁnancieel administratieve taken, waarbij het streven is zoveel mogelijk te digitaliseren
en automatiseren. Daarnaast ben je de rechterhand van de Financial Controller.

Dit ga je doen
Voorbereiden jaarafsluiting en accountantscontrole.
Optimaliseren van ﬁnanciële processen.
Voorbereiden maandafsluiting en rapportages.
Ontwikkelen en beheren van ﬁnanciële dashboards.
Behandelen van inkomende facturen en het tijdig factureren van
uitgaande leveringen.
Crediteuren- debiteurenbeheer, alsmede cijfermatige analyse van de
voorraad.

Jij beschikt over
Een afgeronde HBO opleiding op gebied van Accountancy of Bedrijfseconomie.
Maximaal 2 jaar werkervaring en bent toe aan je 2e stap in je carrière.
Een goede kennis van ICT gerelateerde zaken en ook Excel kent
geen geheimen voor jou.
Inzicht en kennis tot het verder digitaliseren en automatiseren van de
werkzaamheden.
Goede communicatieve vaardigheden.
Ambitie verder te ontwikkelen naar bijv. de functie van (assistent) controller.

Solliciteren?
Stuur je motivatie en cv naar
Petra van Veen (HR):
petravanveen@ﬂevoplant.nl of
bel naar (0527) 251527.

Meer weten?
Neem dan contact op met

Jij krijgt
Een uitdagende functie van 32-40u (in overleg), binnen een informele,
ambitieuze en professionele werkomgeving. We belonen marktconform

Anton koops, (Algemeen
Directeur):
antonkoops@ﬂevoplant.nl of
bel naar 0527 251527.

in overeenstemming met opleiding & ervaring. Daarnaast bieden we je de
kans om je door te ontwikkelen d.m.v. cursussen/opleidingen.

www.ﬂevoplant.nl

/Flevoplant

