Ben jij de enthousiaste en stressbestendige collega die ons financiële team kan versterken? Heb jij
ervaring met cijfers en Excel en ben je flexibel? Dan is AVK Plastics op zoek naar jou!
AVK Plastics BV, gevestigd in Balk, zoekt een parttime

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
(20 uur per week)

Functieomschrijving
Als financieel administratief talent ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële administratie en
assisteer je bij de maand- en jaarafsluitingen. Je houdt van een uitdagende werkomgeving en bewaart
daarbij overzicht over het boekhoudkundig proces. Je bent enthousiast en kan je gedachten en ideeën
goed onder woorden brengen. Je neemt deel aan projecten vanuit de financiële administratie.
Je werkzaamheden
• Factureren, verwerken van bankafschriften, voorbereiden van uitgaande betalingen
• Administratie van productie
• Voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van periodieke afsluitingen
• Ondersteunen bij debiteurenbeheer
Wij vragen
• Boekhoudkundige kennis op MBO-niveau
• Relevante ervaring (minimaal 2 jaar) in een soortgelijke functie
• Ervaring met ERP-systemen (bij voorkeur Navision) en MS Office (voornamelijk Excel)
• Cijfermatig inzicht en stressbestendigheid
• Accuratesse en vermogen tot stellen van prioriteiten
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Over AVK Plastics BV
AVK Plastics BV is onderdeel van de internationaal opererende AVK Group die in ruim tachtig landen
actief is. Binnen de AVK Group is de productie en ontwikkeling van kunststof producten door middel
van spuitgieten ondergebracht bij AVK Plastics in Balk. AVK Plastics is gespecialiseerd in de productie
van kunststof straatpotten en pallets.
Wij bieden
• Een afwisselende en uitdagende baan met ruimte voor ontwikkeling en persoonlijke groei
• Een enthousiast team van medewerkers in een internationaal georiënteerd en
maatschappelijk verantwoord bedrijf met een prettige werksfeer
• Een marktconform salaris en een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden
Interesse?
Heb je interesse in deze vacature en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan voor 4 januari
2021 een brief met motivatie en CV naar jschippers@avk-pl.nl, of per post naar: AVK Plastics BV, t.a.v.
mevrouw J. Schippers, Postbus 49, 8560 AA Balk. Heb je vragen over de vacature? Neem dan
telefonisch contact op met José Schippers, HR Coordinator, Tel. 0514 604 604.
Voor meer informatie over AVK Plastics BV kun je terecht op www.avkplastics.com.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

