VACATURE FINANCIEEL
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) (16-24 UUR/WEEK)

Gilde-BT is één van de toonaangevende organisaties in
Nederland op het gebied van opleiden, het ontwikkelen
van softwaresystemen voor opleidingsmanagement- en
subsidiebeheersystemen en outsourcing. Wij werken voor
een groot aantal klanten in heel Nederland.
FUNCTIE
Wij zijn op zoek naar een financieel-administratief talent,
voor wie een financiële administratie geen geheimen
kent. Je voelt je thuis in een werkomgeving die
voortdurend in beweging is, waarbij je snel moet kunnen
schakelen. Je vindt het leuk om bij diverse financiële
activiteiten ondersteuning te bieden.
POSITIE IN DE ORGANISATIE
Samen met de Controller en de collega Financieel
Administratief Medewerker vorm je de afdeling Finance &
Control. De afdeling is verantwoordelijk voor het
verwerken van de financiële administraties t/m het
opstellen van de jaarrekeningen. De werkzaamheden
worden in opdracht van de Algemeen Directeur en onder
functionele verantwoordelijkheid van de Controller
uitgevoerd.

FUNCTIE-EISEN
• MBO+ werk- en denkniveau
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
BENODIGDE SKILLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cijfermatig inzicht
Mondeling en schriftelijk communicatief vaardig
Zelfstandig kunnen werken
Besluitvaardig
Kwaliteitsgericht/accuraat
Planmatig en georganiseerd
Klantgericht
Initiatiefrijk
Resultaatgericht

ONS AANBOD
Naast een boeiende job in een groeiend bedrijf bieden wij
jou een marktconform salaris, goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, een prima werksfeer en een
dynamische werkomgeving.
Meer info over wie we zijn en wat we doen vind je op
www.gilde-bt.nl.

FUNCTIE-INHOUD

REAGEREN

In deze functie houd je je bezig met de uitvoering van:
• debiteuren- en crediteurenadministratie;
• het verwerken van bankmutaties;
• efficiënt debiteurenbeheer, zowel schriftelijk als
telefonisch;
• de financiële administratie voor de verschillende
businessunits.
Afhankelijk van ervaring en capaciteiten kan de functie
worden uitgebreid.

Ben jij de ideale kandidaat voor ons?
Overtuig ons en stuur je reactie en CV naar
vacatures@gilde-bt.nl.
Heb je nog vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Karin Lamers,
bereikbaar via 077-3202000.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet
op prijs gesteld.
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