Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh Fruits & Vegetables en
Genson Technical Support. Wij zijn een internationale topspeler in de tuinbouwsector met focus op kwaliteit, duurzaamheid
en continuïteit op het gebied van vermeerdering en opkweek van zachtfruit planten en de productie van aardbeien,
frambozen en prei.

VANWEGE GROEI EN PROFESSIONALISERING ZIJN WIJ PER DIRECT
OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE:

Financieel Administratief Medewerker m/v
parttime (20 uur/week), locatie Sint-Oedenrode
Als Financieel Administratief Medewerker ben je verantwoordelijk voor het verwerken en
administreren van orders en financiële documenten, bijhouden en actualiseren van bestanden en
geautomatiseerde systemen, archivering van financiële documenten en verstrekken van informatie.
Daarnaast bereid je ook financiële boekingen voor binnen vastgestelde werkafspraken, regels en
voorschriften. Je gaat werken binnen een team van 5 medewerkers. Kortom een zeer uitdagende en
afwisselende functie met veel ontwikkelingsmogelijkheden in een leuk team en sterk groeiend
bedrijf. Kom jij ons team mee versterken?
Wij vragen:
• Mbo-opleiding niveau 4 richting financiële administratie
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
• Kennis en ervaring met financiële administratieve processen
• Aandacht voor details
• Accuratesse
• Dienstverlenend
• Zelfstandig
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en bij voorkeur ook in
Engels
• Ervaring met MS-Office programma’s en geautomatiseerde financiële systemen
Wij bieden een:
• Parttime dienstverband (20 uur/week)
• Marktconform salaris in overeenstemming met kennis en ervaring
• Werken in een klein gemotiveerd team
• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief en
ontwikkelingsmogelijkheden
Interesse?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Michelle Koot door je CV en motivatie te mailen naar:
michellekoot@genson.nl. Ook kun je bij haar meer inhoudelijke informatie opvragen over de functie
en werkzaamheden: 06-36 440 747. Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan de website
www.genson.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

