Abemec Veghel is op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde:

Medewerker Finance & Control (40 uur)
In jouw rol ben je verantwoordelijk voor:
• het coördineren, vastleggen en opvolgen van alle aan inkoopactiviteiten gerelateerde financiële- en
administratieve verplichtingen;
• het vastleggen en bewerken van de materiële vaste activa;
• het klaarzetten van bankbetalingen;
Uitvoeren en beheren van (financieel) administratieve en alle voorkomende werkzaamheden voor het eigen
aandachtsgebied alsmede het deels coördineren van de werkzaamheden binnen het team, teneinde bij te dragen aan
een tijdige en juiste (administratieve) verwerking, vastlegging en rapportage van gegevens.
Hoe krijg je dat als Medewerker Finance & Control voor elkaar?
• Eerste aanspreekpunt voor de crediteurenadministratie en verantwoordelijk voor de aangifte
omzetbelasting.
• Vastlegging van ontvangen facturen en het opvolgen van het autorisatieproces.
• Actief kijken naar mogelijke verbeteringen in het crediteurenproces en advies uitbrengen.
• Het beheren van de vaste activa sub administratie en aansluiting met het grootboek.
• Het controleren en verwerken van de loonadministratie, inclusief de loonaangiftebelasting en
het verwerken van de pensioenen.
• Verzorgen van betalingen aan crediteuren.
• Ondersteuning bij het opstellen van de maandrapportages.
• Zorg dragen voor de levering van periodieke en ad hoc overzichten.
• Bezig houden met het documenteren, archiveren en digitaliseren van informatie.
• Ondersteunen van de afdeling Finance & Control waar nodig.
• Actieve participatie in de interactie tussen (interne) klanten, inkoop en financiële
administratie.
• Hoge mate van verantwoordelijkheid omtrent deadlines, kwantiteit en accuratesse van de
werkzaamheden.
Jij bent een Medewerker Finance & Control met:
• Een afgeronde MBO 4 / HBO opleiding (werk- en denkniveau) Financiële administratie.
• Bij voorkeur circa 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
• Een technische achtergrond en affiniteit met de agrarische sector en landbouwmechanisatie.
• De ambitie om onze marktpositie verder te versterken.
Daarnaast ben je een echte ‘teamplayer’ die graag samenwerkt aan een gezamenlijk doel. Je hebt een klantgerichteen oplossingsgerichte instelling en beschikt over vlotte en doelgerichte communicatie capaciteiten, op verschillende
niveaus (zowel binnen- als buiten de organisatie).
Wij bieden je:
• Een uitdagende functie met een marktconform salaris.
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van cao Klein metaal met aanvullende regelingen.
• Een omgeving die continu in beweging is en inspeelt op jouw persoonlijke ontwikkeling.
• De kans om te werken binnen een betrokken team met enthousiaste collega’s.

Wil je graag meer weten over deze uitdagende functie?
Bel dan met onze Assistent Controller Wilco Raaijmakers, via telefoonnummer 0413 – 38 29 11.
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te delen via email of Social Media.
Abemec werft zelf voor deze vacature. Kandidaten van externe bureaus worden niet in behandeling genomen.

