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Senior Financieel Administrateur 
 
Om succesvol in deze functie te kunnen werken, is je persoonlijkheid minstens zo 
belangrijk als je werkervaring. Wij zoeken een gedreven aanpakker met analytische 
kwaliteiten en een no-nonsens mentaliteit. Daarnaast ben je een teamspeler, 
communicatief vaardig en klantgericht. 
Vanzelfsprekend heb je een goede kennis van boekhoudkundige principes, systemen en 
procedures. Maar jij bent vooral een financieel administratief professional die energie krijgt 
van efficiëntieslagen en het doorvoeren van verbeteringen; als de werkzaamheden 
simpeler kunnen dan zal je hier zeker initiatieven in ontplooien. 
 

 Mooie tweede stap voor een financieel professional wie zich verder wil ontwikkelen 
in de Finance 

 Je geeft samen met je collega’s vorm aan deze nieuwe functie in onze organisatie. 
 
 
Functietaken: 
 

 Jij bent door jouw financiële werkervaring breed en hands-on inzetbaar 
 optimaliseren van het inkoop- en bestelproces.  
 Beheer van Debiteuren 
 Je bent verantwoordelijk voor de facturatie, inclusief verzamelen van alle gegevens 

voor de facturen; 
 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse facturatie processen  
 Je onderhoudt als financieel medewerker contact met klanten omtrent facturen; 
 Controleren en verwerken van financiële gegevens en mutaties.  
 Verantwoordelijk zijn voor het betalingsverkeer; 
 Bieden van ondersteuning waar nodig bij het boeken van inkoopfacturen/bank/kas 
 Voorbereiding aangiften BTW en ICP 
 Je hebt oog voor verbetering van processen en voert deze in overleg met het team 

door; 
 Voorbereiding  kwartaal- en jaarafsluiting 
 Interne controles tussen sub -administraties grootboek 
 Up to date houden van stamgegevens 
 Je hebt oog voor verbetering van processen en voert deze in overleg met het team 

door. 
 
Functie-eisen: 
 

 Je bent een financieel specialist met een hbo-werk- en -denkniveau. 
Afgeronde HBO opleiding in de richting van financiële administratie is en pre 

 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op een financiële administratie 
 Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift 
 Je hebt goede kennis van Excel en van AFAS Profit. 
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Wat bieden wij: 
 

 Een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid met volop ruimte om 
jezelf te ontwikkelen 

 Veel gezelligheid voor, tijdens en na werk. 
 Een baan voor 28 uur per week 
 Een tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband 
 Salarisindicatie: Marktconform 
 24 vakantiedagen per jaar o.b.v. fulltime dienstverband 
 Reiskostenvergoeding 
 Pensioenregeling 

 
 
 
Meer informatie of direct solliciteren? 
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Wanda Terveer via: 
085 401 13 84 Solliciteren kan via: wanda@thinclientspecialist.com 
 
 
Acquisitie door werving- en selectie-, detachering- of uitzendbureaus wordt niet op prijs 
gesteld. 
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