Financieel medewerker
Voor ons ambitieuze bedrijf zoeken wij een financieel medewerker. Binnen deze functie
zorg je samen met een team van collega’s dat de financiële administratie op orde is. Je
vindt het leuk om in een groeiend bedrijf te werken en wilt met jouw competenties een
bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf!
Ben jij degene die wij zoeken?

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•

Over het bedrijf:
MSP Onions is een volledig
geautomatiseerde sorteer- en
verpakkingsfabriek, waar kwaliteit
het belangrijkste onderdeel is.
Het bedrijf exporteert naar landen
over de hele wereld en richt
zich daarbij op innovatie, efficiëntie
en duurzaamheid.
Het Zeeuwse familiebedrijf heeft in
2018 een nieuwe fabriek gebouwd,
wat bijdraagt aan de uitstekende
positie in de uiensector.

Regio: Nieuwdorp (Vlissingenoost)

•
•
•
•
•

Het verwerken van inkoopfacturen
Het verzorgen van betalingsverkeer
Verantwoordelijk voor het beheren van certificering, waaronder BRCcertificering
Het controleren en opstellen van afrekeningen met telers
Het verwerken van mutaties in de vaste activa administratie
Het voorbereiden van diverse aangiftes, o.a. CBS- en BTW-aangiftes
Het mede optimaliseren van financiële systemen.
Het ondersteunen bij het opstellen van het jaarrekening dossier

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•

Minimaal een mbo werk- en denkniveau, verkregen door een
opleiding in financieel administratieve richting
Vakkundig, nauwkeurig en betrouwbaar
Een probleemoplossend en sociaal karakter
Bekwaamheid met financiële software en je vindt het leuk om deze
verder te optimaliseren
Een proactieve werkhouding
Fulltime beschikbaar

Provincie: Zeeland

Wat bieden wij?

Werkuren: 40
Opleidingsniveau: MBO+
Dienstverband: Fulltime
Vakgebied: Financieel

•
•
•
•

Interesse?
Adres:

Hertenweg 38,
4455 TL, Nieuwdorp

Een gemotiveerd, leuk team en een prettige, collegiale werksfeer
Een internationaal gerichte werkomgeving
Een informele bedrijfscultuur met ruimte voor eigen initiatief
Reiskostenvergoeding, een marktconform salaris, flexibele werktijden
en een moderne werkplek
Herken jij jezelf in dit profiel?

Stuur dan een e-mail met je CV of neem telefonisch contact met ons op!

E-mail:

mark.maranus@msp-onions.com

Telefoon:

+31(0)113 612 370

Website:

https://www.msp-onions.com

