
FINANCIEEL MEDEWERKER  

Taken:
• Het optimaliseren en beheren van de processen rondom de 

crediteurenadministratie;
• Het verzamelen van data voor het verwerken van aangevraagde subsidies;
• Het uitvoeren van diverse taken op gebied van bedrijfsadministratie, financiële 

administratie en urenadministratie;
• Het terugvragen van buitenlandse BTW;
• Opstellen van rapportages waaronder het liquiditeitsoverzicht;
• Assisteren bij de implementatie van ERP pakket, waaronder urenadministratie, 

projectadministratie en rapportering.

Profiel:
• Afgeronde opleiding bedrijfsadministratie;
• HBO werk- en denkniveau;
• Relevante werkervaring is een pré;
• Kennis van en belangstelling voor het structureren van financieel-

administratieve processen;
• Goede kennis van Microsoft Office pakket en aantoonbare affiniteit met ICT;
• Goede kennis van relevante wet- en regelgeving;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• Je hebt een flexibele werkhouding, bent resultaatgericht en kunt zowel 

zelfstandig als in teamverband werken.

Wat bieden wij:
Uitdagende werkzaamheden in een unieke sector, prima opleidings- en 
ontwikkelmogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing. 
Daarnaast bieden wij een pakket met goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je tijdens kantooruren contact 
opnemen met Jan-Willem Schuurman, Controller, tel.  0527 24 3131.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag je schriftelijke 
sollicitatie voorzien van CV. Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling HRM. 

Royal Huisman Shipyard BV
t.a.v. afdeling HRM
Postbus 23
8325 ZG Vollenhove

E-mail: vacatures@royalhuisman.com

Wij zijn op zoek naar:

www.royalhuisman.com

Royal Huisman...

is gespecialiseerd in de 
bouw van luxe custom 
built zeil- en motorjachten 
voor internationale 
klanten.

‘Custom built’ betekent 
voor ons: uniek tot in de 
kleinste details, perfect 
uitgevoerd en boordevol 
innovatieve oplossingen.

Ons personeel...

Het vakmanschap van 
onze 350 werknemers is 
daarvoor van essentieel 
belang, want het zijn hún 
creatieve oplossingen en 
inzichten die elk project 
tot een succes maken. 
Een enthousiast team, 
dat graag nieuwe mensen 
verwelkomt.
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