
Financieel administra.ef medewerker Holland Houtwerk B.V. te Kaatsheuvel 
Wij zijn per direct op zoek naar een (par1me/full7me 32-37,5 uur) financieel administra7ef 
medewerker. 
Als financieel administra7ef medewerker ben je verantwoordelijk voor de inkoop-, verkoop-, bank- en 
kasboekingen op journaalposten en grootboekrekeningen. Voorts controleer je of de BTW correct is 
toegepast. Daarnaast doe je de betalingen van facturen.   

Ook ben je verantwoordelijk voor de voorbereidende taken van de factura7e. Feitelijk betekent dit 
dat je pakbonnen verzamelt en deze aan de juiste binnengekomen factuur toevoegt. Voorts 
constateer je of de bedragen op de pakbonnen overeenkomen met de bedragen op de factuur. Ook 
zorg je ervoor dat de betrokken afdelingen 7jdig de pakbonnen aanleveren, zo nodig haal je ze zelf 
op.  
Daarnaast ontvang je bezoekers en sta je ze te woord. Voorts neem je de telefoon aan.  
Je werkt samen met onze financiële afdeling te Veenendaal 

Wat ga je doen als administra.ef medewerker: 
• De volledige financiële administra7e 
• Lichte administra7eve taken (evt. corresponden7e) 

• Opvangen en te woord staan van bezoekers 

• Aankondigen van bezoekers 

• Aanbieden van koffie en verwijzen naar de wachtruimte 

• Bedienen van de telefooncentrale 

• Aannemen en doorgeven van (telefoon)berichten 

• Aannemen / Verzenden van koeriersbestellingen 

• Reserveren van vergaderruimtes 

• ASandelen van algemene e-mails 

• Distribu7e van binnengekomen poststukken 

Wat vragen wij? 
• Minimaal 2 jaar ervaring in de financiële administra7e; 
• Betrokkenheid en drive om klanten pre1g te woord te staan; 
• Werk- en denkniveau op MBO4 niveau aangevuld met een opleiding PDB of MBO junior 

assistent accountant; 
• Het leuk vinden om steeds te schakelen tussen administra7ef werk en beperkte telefonie; 
• Ervaring met archiveren van pakbonnen/factureren is een pré; 
• Bereidheid om 1 dag per week naar Veenendaal te komen; 
• Zelfstandig alsmede in een team kunnen werken. 

Holland Houtwerk B.V. is onderdeel van Redesign Partners uit Amsterdam. TimmerSelekt Doornenbal, 
Holland-Stairs, Wood-Joint en Alustaal zijn hierin ook gelieerd. Door de krachten te bundelen, maken 
de bedrijven onderling gebruik van elkaars kennis, exper7se en ervaring. Redesign Partners gee_ 
mogelijkheden en een impuls aan de innova7eve ontwikkeling en levert extra financiële draagkracht. 



Wat bieden wij? 
Een van oudsher stabiel bedrijf met leuke collega’s met veel vakkennis, waar con7nue gestreefd 
wordt naar innova7e van de werkprocessen.  

• Een leuk team;  
• een markt conform salaris; 
• ruimte voor nieuwe ini7a7even mogelijkheid om door te groeien; 
• een goede pensioenregeling. 

Heb jij interesse in deze uitdagende func7e? 
Stuur dan je CV voorzien van persoonlijke mo7va7e naar onze (externe) personeelsadviseur Ilon 
Hemmelder (I.Hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl) Voor vragen over de func7e kun je ook contact 
op nemen met haar.


