Vacature – Parttime

Date: 11-03-2019

- Financieel Medewerker
- Assistent Financieel Controller

Profiel bedrijf:
Terlet BV maakt deel uit van Proxes Holding GmbH en is gespecialiseerd in de ontwikkeling
en productie van hoogwaardige machines en systemen voor de bereiding van voedingsmiddelen en personal care producten. Door onze ruime technische know-how, met name in
de voedingsmiddelenindustrie, werken wij als machinebouwer wereldwijd voor zowel
multinationals als lokale bedrijven.
Profiel functie:
Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste Parttimers:
Financieel Medewerker M/V
In deze afwisselende functie ben jij verantwoordelijk voor:
•
•
•

Debiteuren administratie, facturatie project orders, beheer openstaande debiteuren
Crediteuren administratie, dagelijkse registratie kas/bankboek en wekelijkse
betalingen
Uren registratie, dagelijkse controle van de geboekte overhead uren
Assistent Financieel Controller M/V

In deze functie zal jij assistentie moeten verlenen aan de Financieel controller voor de
periodieke rapportages:
-

Maandelijkse - / jaarlijkse concernrapportages
Jaarafsluiting
Externe analyses opstellen
Assistentie verlenen aan de dagelijkse boekhouding en debiteurenbeheer
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Profiel kandidaten:
Voor de functie van Financieel Medewerker M/V beschik jij over een MBO opleiding met
enige jaren ervaring. Beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.
Ervaring met ISAH en AccountView is een pré.
Voor de functie van Assistent Financieel Controller M/V beschik jij over een HBO opleiding
met minimaal 5 jaar ervaring. Beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.
Ervaring met ISAH en AccountView is een pré.
Voor beide parttime functies geldt een hands-on mentaliteit, flexibel inzetbaar, spontaan en
kunnen werken in een klein team.
Wij bieden:
•
•
•
•

Een marktconform salaris
CAO groot metaal
Pensioen (Metalektro)
Dienstverband: Parttime (24 uur)

Zie jij jezelf in deze zelfstandige en afwisselende baan binnen een organisatie die volop in
beweging is? Reageer dan nu door middel van een gemotiveerde sollicitatiebrief voorzien
van CV.
Voor meer informatie kun jij contact opnemen met de heer J.W. van Empel,
HR-Manager, op tel. +0575 59 31 67 of via hrm@terlet.com.
Zie ook onze website: www.terlet.com

