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Wij zoeken een kandidaat voor de functie:

MEDEWERKER CREDITEURENADMINISTRATIE
( FU LLTI M E )

Taken:
• Inschrijven inkoopfacturen in het ERP pakket Inventive;
• Verwerken/ boeken inkoopfacturen;
• Afstemming met de afdeling inkoop en met procuratiehouders over
inkoopfacturen;
• Bewaking van tijdige verwerking van inkoopfacturen;
• Onderhoud crediteurenbestand.

Profiel:
• Een afgeronde MBO opleiding niveau 4 op financieel /administratief gebied;
• Relevante werkervaring is een pré;
• Kennis van BTW met betrekking tot inkoopfacturen;
• Weten welke stappen een inkoopproces kent en daarop kan inspelen;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• Voldoende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
• Je hebt een flexibele werkhouding, bent resultaatgericht en kunt zowel
zelfstandig als in teamverband werken.

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

Interesse:
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met
Esther de Haan (Financiële Administratie), tel. 0527 - 24 3131.

Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een korte
motivatie naar vacatures@royalhuisman.com.

www.royalhuisman.com

