WE OPEN UP
OPPORTUNITIES

Vacature
Financieel
medewerker
WIJ ZIJN FLAIM EN WIE BEN JIJ?
Flaim is een creative agency voor merken
en mensen met een ondernemend karakter.
We open up opportunities. Dat doen we
voor onze opdrachtgevers, medewerkers
en misschien ook wel voor jou! Om ons
team verder te versterken zoeken we een
Financieel medewerker.
Je bent een aanpakker en financiële- en
projectadministratie is echt jouw ding. Je
zorgt ervoor dat Flaim staat als een huis.

SOLLICITEER
DIRECT!

WIJ ZIJN FLAIM

Flaim is een creative agency voor merken en mensen met een ondernemend
karakter. Strategie, creativiteit en effectiviteit staan centraal. We zijn ervan
overtuigd dat de sterkste, langste en meest waardevolle relaties tot stand
komen als je betrokken en overtuigend bent. Dat werkt, want we werken al
jarenlang voor onder meer DHL, Oldtimers, Philips, Spa, Bavaria, De’Longhi,
Beckers, Kinder, Mammoet Road Cargo, Enexis en Remeha.
We open up opportunities. Dat doen we voor onze opdrachtgevers,
medewerkers en misschien ook wel voor jou! Om ons team verder te
versterken zoeken we een

FINANCIEEL MEDEWERKER
DIT DOE JE

DIT BEN JE

	Up-to-date houden van de financiële- en
projectadministratie
	Bij het opstellen van verlies- en winstrekening
en balans werk je samen met de accountant
	Je houdt de cashflow in de gaten door scherp
op de crediteuren en debiteuren te zijn
	Urenregistratie en verwerken van in- en
verkoopfacturen
	Je houdt de analyses van de project- en
klantresultaten op orde en inzichtelijk
	Je bewaakt het schriftelijke en administratieve
deel van het interne proces
	Administratieve ondersteuning op het gebied
van HR en facilitaire zaken
	Als je houdt van organiseren is dat mooi
meegenomen

DIT KUN JE
	Je beheerst Word, Excel en met name Exact
Globe
	Minimaal MBO-diploma
	Ervaring in een soortgelijke functie, bij
voorkeur binnen de zakelijke dienstverlening
	Natuurlijk spreek en schrijf je de Nederlandse
taal vloeiend

	Je werkt foutloos en punctueel
	Je werkt zelfstandig en weet wat je moet
doen
	Je bent vragen het liefst voor
	Je bent een echte aanpakker met een
praktische instelling
	Gewoon doorwerken in een dynamische en
soms hectische omgeving is geen probleem
voor je
	Je bent een positief en no-nonsense type waar
wij op kunnen rekenen

DIT KRIJG JE
	Parttime baan van 24 uur
	Afwisseling en dynamiek
	Een gezellig en sociaal team
	Gezamenlijke lunch
	Creatieve omgeving en aansprekende
opdrachtgevers
	Werkplek in een monumentaal pand in het
historische centrum van Oosterhout

GRIJP DE KANS!
Wat denk je: heb je het in je om onze nieuwe Financieel medewerker te worden?
Grijp dan deze kans en solliciteer direct.
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