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In deze functie ben je samen met de Financial Controller  verantwoordelijk voor de financiële 
administratie.  
 
Heb jij ervaring of sterke affiniteit  met financiële administratie en wil jij graag werken in een team   waar 
kwaliteit voorop staat? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 

Medewerker Financiën  
 
 
Wie jij bent 
 
Je bent informeel, toegankelijk en respectvol, maar ook volhardend en hard op de inhoud. Je bent strak 
georganiseerd en borgt dit in structuren en processen.  
 
 
Wat we van je vragen 
 

• Het verwerken van de dagelijkse debiteurenbeheer. 
• Het uitvoeren van boekhoudkundige en financieel administratieve werkzaamheden. 
• Het bijhouden van kas- en bankafrekeningen en het verwerken van de gegevens in de 

boekhouding. 
• Het controleren van ingekomen facturen, codeert deze ten behoeve van de verwerking in de 

boekhouding en zorgt voor een tijdige betaling. 
• Het signaleren van openstaande posten. 
• Het zorgdragen voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden. 
• Het gedeeltelijk uitvoeren van boekhoudkundige taken in afwezigheid van de Financial 

controller 
• Overleg met collega’s  van diverse afdelingen. 

 
 
Wat jij meebrengt 
 
• Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO opleiding richting Finance 
• Accuratesse en nauwkeurigheid 
• Zelfstandigheid, leergierigheid en pro-activiteit  
• Basiskennis van productieomgevingen en de bijbehorende prestatie-indicatoren zijn een pré 
• Vloeiende taalvaardigheid in Nederlands en Duits (zowel mondeling als schriftelijk) 
• Uitvoerige kennis van Office 365, met expertise in Excel  
• En misschien zelfs wel vloeiende taalvaardigheid in Engels 
 
 
Wat wij meebrengen 
 
• Een inspirerend speelveld, waarop je per direct je positie kunt innemen 
• Ondersteuning bij training en opleiding 
• Infrastructuur voor gedeeltelijk thuiswerken 

 
 

Interesse? 
Heb jij interesse in deze vacature? Mail dan jouw motivatiebrief en cv naar de afdeling HR met in het 
onderwerp: Vacature Medewerker Financiën, ter attentie van Fabienne Sterk, hrm@noteborn.nl 
 
Informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Ruud Christophe via telefoonnummer  
045-5357777. 
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