
 

 

 

 
 

 
 

 
 
Ben jij op zoek naar een afwisselende financieel-administratieve baan (32-40 uur) 
waarin je je verder kunt ontwikkelen? Houd je gemakkelijk overzicht, ben je sterk 
in plannen en organiseren? Lees dan verder! 
 
Als financieel administratief medewerker heb je een breed takenpakket, o.a.: 
✓ verwerken van de financiële mutaties in de dagboeken 
✓ (incasso) beheer van debiteuren/debiteurenbewaking 
✓ crediteurenbeheer 
✓ aanvragen kredietlimieten, bankgaranties en overige financiële  
 informatie 
✓ verzorgen van liquiditeitsprognoses en cashmanagement 
✓ uitvoeren van betalingen 
✓ verzorgen van de gehele salarisadministratie  
✓ applicatiebeheer van het geautomatiseerde systeem voor  
 verwerking van uren (tijdregistratie) en het verzorgen van de  
 verlofuren administratie 
✓ het verrichten van financiële werkzaamheden, zoals specificatie  
 van grootboekrekeningen, analyse van tussenrekeningen en  
 ondersteunende werkzaamheden bij budgetten, maandelijkse  
 afsluitingen en jaarrekeningwerkzaamheden, etc. 
 
Functie-eisen 
✓ afgeronde financieel administratieve opleiding op minimaal MBO+/HBO 

ad-niveau, bij voorkeur in bezit van Praktijkdiploma Boekhouden + 
Loonadministratie, of studerend hiervoor 

✓ enkele jaren aantoonbare relevante werkervaring 
✓ kennis en ervaring met boekhoudsystemen (Exact), Microsoft Office, in het 

bijzonder Excel 
✓ zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
✓ communicatief vaardig (ook in het Engels/Duits is pré), accuraat, 

gestructureerd, analytisch sterk en servicegericht. 
 

Wat bieden wij?  
✓ salaris afhankelijk van opleiding en ervaring tussen € 2.575,- en  

€ 3.460,- bruto per maand op fulltime basis 
✓ CAO Metaalbewerkingsbedrijf met een goede pensioen- en verlof/ 

ATV-regeling  
✓ aanstelling met uitzicht op een vast contract. 

Solliciteer met je CV en korte motivatie: marjolein.degroot@polem.com. Als je 
eerst nog informatie wilt, bel dan met onze manager Finance, Jefta Bogaard via 
0514 – 562 447 (optie 5). Wij zien uit naar jouw bericht! 

Op zowel warme als koude acquisitie wordt niet gereageerd. Vrijblijvend aangeboden kandidaten, 
in welke vorm dan ook, van niet geselecteerde leveranciers van Polem B.V. worden beschouwd als 
eigendom van Polem B.V.  

V
 A

 C
 A

 T
 U

 R
 E

  

mailto:marjolein.degroot@polem.com

