
 
 
Functieprofiel financieel administratief medewerker (24 uur per week, vrijdag vaste kantoordag) 

Met jouw administratieve achtergrond en praktische instelling ben je als geen ander in staat om te zorgen dat de 

financiële administratie tot in detail in orde is. Als onderdeel van het backoffice team, ondersteun je de teamleden 

graag bij voorkomende faciliterende en administratieve taken. 

De administratie wordt zeer gedetailleerd, waar mogelijk per medewerker, vastgelegd. Dat maakt het werk erg 

persoonlijk en vraagt grote betrokkenheid met de werkzaamheden van de collega’s. Jouw takenpakket bestaat uit: 

• Maandelijkse (verkoop)facturatie en beheer urenregistratie 

o Maandelijks worden verkoopfacturen gemaakt vanuit het tijdregistratiesysteem met alle mogelijke 

variaties zoals fixed-price, maximale budgetten, etc.  

o Waarbij voor een 40-tal consultants de project- & uurcodes moeten worden aangemaakt en de 

urenregistratie moetworden gecontroleerd.  

o De omzetgegevens worden – nog handmatig – verwerkt in het boekhoudpakket, zodat die per 

consultant worden vastgelegd (als aparte kostenplaats). 

• Inkoopfacturen en kosten(plaats)registraties 

o De meeste inkoopfacturen komen binnen via scan&herken software (Blue10). Soms zijn handmatige 

bewerkingen nodig voordat ze worden ingelezen in het boekhoudpakket (Exact-Online).  

o De kosten worden - evenals de opbrengsten - per consultant uitgesplitst.   

• Overige boekhouding 

o Inboeken van bank- en kasboek; 

o Verwerken van onkostendeclaraties; 

o Bewaken van debiteuren; 

• Ondersteuning bedrijfsvoering 

o Incidenteel boeken van zakenreizen en organiseren bedrijfsuitjes; 

o Beheer van kantoor en kantine (voorraden bijhouden/bestellen: lunchbenodigdheden, koffie/thee, 

kantoorartikelen, regelen schoonmaak etc.); 

o Afhandelen inkomend telefoonverkeer 

Wat wij vragen: 

• Boekhoudkundige ervaring op MBO-3 niveau; 

• Bij voorkeur ervaring met Exact Online (eventueel in combinatie met aanvullende oplossingen zoals scan & 

herken van Blue 10); 

• Secuur, efficiënt, resultaatgericht en klantvriendelijk; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Goede kennis van het MS Office pakket en SharePoint; 

Wat wij bieden 

• Marktconform salaris; 

• Een tijdelijke functie in eerste instantie voor ongeveer 6 maanden met mogelijkheden tot verlenging/vast 

contract; 

• Goede ontwikkelmogelijkheden, opleidingen en trainingen; 

• Een team van betrokken en enthousiaste collega's; 

• Een informele en dynamische werkomgeving; 

• Werken bij een innoverend, energiek en groeiend bedrijf. 


