Financieel Administratief Medewerker
Ben jij een Topliner?
Als Topliner ben je gedreven, betrokken en inspireer je mensen. Je komt je afspraken na, werkt
samen en je bent wie je bent. Onze missie is dan ook dat wij geloven dat onze passie en
arbeidsvreugde leidt tot een succesvolle onderneming. Daarnaast streven wij naar duurzaam
partnership door innovatieve ontwikkeling van producten, relaties en medewerkers.
De kracht van Topline is onze bedrijfscultuur, gevormd door sterke waarden:
-Waardering (respectvol, waardering geven en succes vieren)
-Passie (gedreven, werken met hart en ziel en elkaar inspireren)
-Verbondenheid (samen werken, betrokken en belangstellend zijn)
-Veilig & betrouwbaar (afspraken nakomen, eerlijk zijn en je mag zijn wie je bent)
Matchen jouw waarden met die van ons?
Voor onze financiële administratie zijn wij per direct op zoek naar een medewerk(st)er voor 24 tot
40 uur.
Als financieel administratief medewerker maak je onderdeel uit van een team van 4 medewerkers op
onze locaties in ’s-Heerenberg, De Heurne en Beuningen met standplaats Beuningen.
Wat zoeken wij?
Jij bent een échte financiële administratieve duizendpoot en beschikt over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je taken zullen bestaan uit:
Voeren van financiële administratie (inkoop-, kas- en bankboek) in Exact
Bewaken van de kwaliteit van (sub-) administraties
Crediteurenbeheer

Debiteurenbeheer (inclusief Duitse klanten)
Verzorgen van aangiftes Omzetbelasting en ICP is een pré
Verwerken van betalingen
Incasseren van facturen
Maar ook:
Het verwerken van uren en mutaties voor de loonadministratie en de uitzendbureaus
Ziek- en betermeldingen
Kortom een verantwoordelijke en afwisselende functie!

Functie eisen:
-Een afgeronde administratieve opleiding op minimaal MBO-4 niveau;
-Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie;
-Je bent een administratieve duizendpoot die zowel zelfstandig als in een team goed kan
functioneren;
-Je werkt zelfstandig en bent zeer nauwkeurig;
-Je bent assertief en alert;
-Je hebt een flexibele en servicegerichte instelling;
-Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en durft beslissingen te nemen;
-Je hebt een goede beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift en beheersing van de Engelse
taal;
- Ervaring met Word, Excel en Exact is een pré.
Wie zijn wij?
Topline Maatwerkbladen heeft 3 vestigingen in Beuningen, ‘s-Heerenberg en De Heurne. Er zijn ca.
150 teamleden werkzaam binnen onze organisatie. In ’s-Heerenberg en De Heurne worden
keukenbladen geproduceerd van composiet, keramiek en graniet.
In Beuningen worden keukenbladen geproduceerd van hout, spaanplaat, Sima core en Multiplex.
Voor alle locaties geldt dat het ontwerp, de productie, de logistiek en het transport zelf wordt
verzorgd. Topline heeft kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, net als betrokkenheid
met de klanten en leverbetrouwbaarheid. De producten van Topline Maatwerkbladen kunnen niet
direct door particulieren worden gekocht, maar worden via keukenstudio’s in Nederland, België en
Duitsland verkocht.
Wat bieden wij jou?
Topline biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden en daarnaast kun je in de praktijk ook veel leren.
Bij Topline krijg je een aantrekkelijk salaris op basis van de CAO Meubelindustrie en
Meubileringsbedrijven. Je krijgt 24 vakantiedagen en 5 ADV dagen.
Heb je nog vragen over deze vacature?
Dan kun je contact opnemen met de afdeling HRM en vragen naar Bernice Geurtzen, telefoon 0887120500. Je kunt je CV en motivatiebrief voor 31 januari a.s. mailen naar Bernice@toplinemwb.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

