
VACATURE FEBRUARI 2023

FINANCIEEL MEDEWERKER

Wat ga je doen?
Als Financieel Medewerker

Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor een betrouwbare en volledige vastlegging van de 

gehele financiële administratie en de rapportage hiervan. Daarbij zorg je voor een goede 

inrichting van de administratie en administratieve processen en stelt zelfstandig maand- 

en jaarverslagen op en bespreekt deze met de directeur. Ook adviseer je de directeur bij 

financieel en administratieve vragen en problemen. Daarnaast ben je als de financieel 

medewerker verantwoordelijk voor alle geldstromen en de juiste afhandeling van de HRM 

procedures. Én als key-user voor Exact Globe en Synergie en draag je verbeteringen  aan op 

het gebied van automatisering van processen.

Wat verwachten we?
Wanneer je aan de slag gaat.

Van de financieel medewerker wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht, de 

financieel medewerker rapporteert rechtstreeks aan de directie. Daarnaast vragen we om 

het volgende:

 ઋ Afgeronde relevante MBO opleiding (in een financiële richting);

 Í Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

 ੰ Nauwkeurig en resultaatgericht ingesteld;

 ப Kennis van geautomatiseerde systemen, kennis van Exact globe en Excel 

is een must;

  Een positieve, collegiale en praktische instelling;

 ³ Woonachtig binnen een straal van 25 km van Nieuw-Vennep.

Reageren of informeren?
Solliciteer met je CV én motivatie of neem contact op voor meer informatie.

Ralph@donargroen.nl

0252 - 37 58 39

P1

NIEUW-VENNEP, FRANKWEG 1-3

https://www.donargroen.nl/
mailto:ralph%40donargroen.nl?subject=Sollicitatie%20%E2%80%93%20Financieel%20Medewerker
tel:0252375839
https://www.donargroen.nl/


Wie is DonarGroen?
Een korte introductie.

Wij zijn een dynamisch familiebedrijf dat gespecialiseerd is  in het leveren van professioneel 

handgereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wij leveren o.a. aan  groenvoorzieningsbedrijven, hoveniersbedrijven, gemeenten, 

werkvoorzieningsschappen, en scholen. 

Wat bieden we jou?
Niet geheel onbelangrijk.

ך  25 vakantiedagen 

Waarvan de vrijdag na hemelvaart, en dagen tussen kerst en oud-en-nieuw 

verplichte vrije dagen zijn

ך  Een verantwoordelijke en uitdagende baan  

Met veel ruimte voor eigen inbreng

ך  Een prettige werksfeer in een jong team

ך  Een (elektrische) fiets van de zaak

Reageren of informeren?
Solliciteer met je CV én motivatie of neem contact op voor meer informatie.

Ralph@donargroen.nl

0252 - 37 58 39
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