Medewerker Financiële Administratie (36-40 uur per week) – per direct
Ben jij graag werkzaam bij een medische groothandel, en heb jij affiniteit met financiële taken?
Binnen ons team zijn wij per direct op zoek naar een medewerker voor onze financiële
administratie en komen wij graag met je in contact.
Wij zoeken een gedreven collega, welke met een gemotiveerde en zelfstandige instelling ons
bedrijf komt versterken.
Over ons bedrijf:
Vision Medical Company BV is een sterk groeiende groothandel in medische verbruiksartikelen.
Ons bedrijf maakt zich sterk voor zowel onze klanten als medewerkers. Korte communicatielijnen
en de platte organisatiestructuur zorgen voor een prettige, informele sfeer in een mensgerichte
organisatie.
Over de functie:
Je gaat aan de slag op de afdeling Financiële Administratie, waar je samen met je collega’s van
de binnendienst je steentje bijdraagt aan de dagelijkse werkzaamheden. Als Medewerker
Financiële Administratie ben je voornamelijk zelfstandig bezig met het uitvoeren van de hieronder
beschreven werkzaamheden. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je collega’s van de customer
service te ondersteunen. Ben jij een administratieve duizendpoot? Dan dagen wij je graag uit!
De werkzaamheden zijn gericht op:
- Crediteuren en debiteurenbeheer
- Verwerken van mutaties (kas, bank, afschriften verwerken)
- Onderhouden en beheren van prijsafspraken / voorraadcontroles
- Salarisadministratie
- Betaalbestanden opmaken en verwerken van declaraties
- Aan- en afmelden nieuwe werknemers
- Uitvoeren van grootboekcontroles / mutaties
- Voorbereiden jaarsluiting
- Ondersteunen van de collega’s op binnendienst
Wat zijn je kwaliteiten?
- Minimaal MBO werk- en denkniveau
- Je werkt accuraat en levert kwaliteit
- Goede contactuele vaardigheden
- Zelfstandig, gedreven en representatief
- Stressbestendig en oplossingsgericht
- Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
- Kennis van Word, Excel, Outlook
- Kennis van Unit4 Multivers is een pré, geen must
Wat bieden wij:
- Een prettige, informele werksfeer
- Een arbeidscontract voor bepaalde tijd met perspectief voor vaste aanstelling
- Goede pensioenvoorziening
- Marktconform salaris
- Een leuk en enthousiast team collega’s die jou graag vooruit helpen
Wil je een indruk krijgen van ons bedrijf? Kijk dan op onze website: www.visionmc.nl
Voor eventuele aanvullende vragen over deze vacature kun je contact opnemen via
telefoonnummer: 0413 - 820 200 (dhr. Robin Bijdevier).

Je CV en motivatiebrief kun je richten aan:
Vision Medical Company
t.a.v. de heer Robin Bijdevier
Vluchtoord 3a
5406XP Uden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

