Vacture: Financieel Medewerker / Administrateur
Helmond – 24-28 uur per week
In deze zelfstandige functie rapporteer je aan de holding in Israël. Je bent nauw betrokken bij de organisatie, een groothandel in PCB’s en
technische maatwerk producten. Als financieel professional stuur je op de optimale inzet van het ERP systeem. ‘Think global, act local’ is de
werkwijze van F&A.
De taken omvatten


Voeren van projectadministratie (met name boeken van verkoopfacturen).



Nauwe samenwerking met collega’s in het buitenland, om te ondersteunen bij de boekhoudkundige taken die global worden
uitgevoerd (met name crediteuren en inkoop).



Verbeteren en inrichten van de financiële processen.



Telefonisch en schriftelijk afhandelen van vragen van klanten of andere stakeholders.



Optimaliseren en verzorgen van financiële subsidiairy reports en eindrapportage nabespreken met CEO.



Indienen BTW en ICL aangiften.



Loonadministratie voor zowel Nederland als België: aanleveren van mutaties aan het loonbureau, controle verloning en
pensioenen en verzorgen van betaling van loonheffing en salarissen.



Verzekeringen



Afhandeling post en mail.

Wat vragen wij van jou als Financieel Medewerker?


Een afgeronde opleiding op minimaal MBO4, bedrijfsadministratie of gelijkwaardig



HBO werk- en denkniveau



Aantoonbare ervaring op een financiële administratie.



Sterke affiniteit met ICT en ervaring met ERP systemen, bij voorkeur met Microsoft Dynamics AX.



Goede kennis van Excel



Je adviseert graag, met focus op resultaat.



Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels. Bij Fineline QPI in Helmond is de voertaal Nederlands, in contacten met de
holding en sommige klanten is de voertaal Engels.



Je bent hands-on, een zelfstandige aanpakker die met de organisatie meedenkt, pragmatisch te werk gaat en
communicatief vaardig is.

Wat biedt Fineline QPI?


Een prettige, informele, no-nonsense werkomgeving.



Redelijke flexibiliteit qua indeling van de uren.



Marktconform salaris.
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Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

De organisatie Fineline QPI
Fineline QPI levert maatwerk in Printed Circuit Boards (PCB’s). Klanten kunnen kiezen uit een breed pakket aan diensten en producten, van
alleen PCB of het PCB-design, maar desgewenst wordt ook het complete PCB-realisatietraject overgenomen, inclusief projectmanagement.
Als onderdeel van Fineline Global heef Fineline QPI toegang tot de meest competitieve en technologisch capabele productielijnen.
Op het kantoor in Helmond werken ca 35 enthousiaste medewerkers, met kennis van de modernste elektronica en PCB-technologieën en
men beschikt over een onderzoekslaboratorium.
Ben jij de nieuwe Financieel Medewerker die wij zoeken?
Solliciteer dan direct door je CV met begeleidende brief te sturen naar Anne Luteijn via: anne.luteijn@fineline-global.com
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