Ter versterking van onze organisatie zijn wij opzoek naar:
Iemand die van cijfers houdt
(16 tot 24 uur per week)
Wie zijn wij?
Van Heugten Tegels is een toonaangevend afbouwbedrijf in de regio en gevestigd in Asten. Wij onderscheiden ons doordat wij onze
opdrachtgever volledig ontzorgen daar waar het gaat om de (vloer)afwerking van hun woning. Van advies over de vormgeving, tot de
uitvoering en oplevering, wij begeleiden onze opdrachtgevers van A tot Z. Daarbij is het nakomen van afspraken enerzijds en flexibiliteit
anderzijds een must.

Wie ben jij?
Als financieel medewerk(st)er ben je verantwoordelijk voor het organiseren en beheren van de financiële administratie binnen onze
groeiende onderneming. Je beschikt over financiële kennis, kunde en/of ervaring bij voorkeur op HBO niveau. Jouw
verantwoordelijkheid(sgevoel) brengt met zich mee dat je gestructureerd en nauwkeuring te werk gaat en dat je zelfstandig kunt werken.
Je houdt ervan om te werken in een klein team en vindt het leuk om mee te werken aan de groei van ons bedrijf.
Belangrijke taken:
-

Het verwerken van urenregistratie medewerkers
Het verwerken van inkomende-, en uitgaande-, facturen
Het verzorgen van debiteuren-, en crediteurenbeheer
Het registreren en controleren van verlof- en ziektedagen

Wat vragen wij van jou?
-

Kunnen werken met boekhoudsystemen (Exactonline is een pré)
Schriftelijk en mondeling goed kunnen communiceren
Systematisch kunnen denken en werken
Kennis op minimaal M.B.O. niveau en bij voorkeur H.B.O. niveau
Accuraat en stipt op vragen reageren
Zelfstandig kunnen werken
Praktisch (boeren) verstand

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden jou een kans om het onderscheid te kunnen maken binnen ons groeiende bedrijf, waar ruimte is voor jouw inbreng en
ontwikkeling. Binnen een ambitieus team in een inspirerende werkomgeving. Een goed salaris met bijbehorende secundaire
arbeidsvoorwaarden. Ongelofelijk leuke en enthousiaste collega’s en lekkere koffie.
Ben je misschien enthousiast geworden? En durf je te reageren? Mail je CV en motivatie naar info@vanheugtentegels.nl
en dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie (of thee natuurlijk).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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