
WWW.VANWIEREN.NL - T +31 (0)527 634300

Ben je serieus geïnteresseerd in deze uitdagende baan, 
stuur dan je sollicitatie en CV voor 13 januari 2020 naar: 

Van Wieren Beheer BV
T.a.v. Personeelszaken
Postbus 1057, 8300 BB Emmeloord
of mail naar sollicitatie@vanwieren.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voor Van Wieren Beheer BV zijn wij op zoek naar een

Functie-inhoud
•  Verwerken van bankmutaties, 

in- en verkoopfacturen voor de 
verschillende vennootschappen.

•  Toezien op de juiste verwerking  
van financiële gegevens  
(waaronder controle 
balansrekeningen) en het maken 
van correctieboekingen.

•  Opstellen en controleren van 
diverse aangiftes (BTW) en  
overige verantwoordingen (CBS).

•  Verzorgen van de loonadministratie 
en HR werkzaamheden.

•  Aandeel in het opstellen 
van periodieke management 
rapportages.

•  Aandeel in het opstellen van 
jaarrekeningen en financiële 
prognoses van de diverse 
vennootschappen.

Functie eisen
•  HBO denk- en werkniveau in de financiële 

richting.
•  Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring  

in een soortgelijke functie.
•  Goede beheersing van Nederlandse, Engelse  

en Duitse taal (in woord en geschrift).
•  Goede kennis van Microsoft Office / kennis  

van Accountview is een pré
•  Woonachtig in de wijdere omgeving van 

Emmeloord is een pré.
•  Flexibele en betrokken instelling met een  

hands-on mentaliteit.

Wat biedt Van Wieren Beheer BV
•  Een boeiende en uitdagende baan in een 

dynamische omgeving voor 40 uur per week.
•  Een enthousiast team en een collegiale en 

informele werksfeer.
•  Salariëring volgens CAO Beroeps-

goederenvervoer.

Van Wieren is een gerenommeerde logistieke dienstverlener gevestigd in Emmeloord met een 
nevenvestiging in Konz (D). Met ruim 80 medewerkers zijn wij dagelijks actief in geheel Europa om 
de vervoersstromen van onze klanten in het exceptionele transport in goede banen te leiden.

Als je houdt van een breed takenpakket ben je bij ons familiebedrijf aan het juiste adres. 
Het takenpakket wordt periodiek gerouleerd tussen de verschillende medewerkers en wij 
zoeken ter versterking hiervoor een ervaren allround financieel medewerker.

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER M/V


