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Initials alg 
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Functie naam 

Administratief medewerk(st)er financiële administratie 2. 
 
 

Plaats in de organisatie 

Rapporteert aan de teamleider Support. 
 
 

Doel van de functie 

Het verwerken van gegevens in het kader van de financiële administratie. 
 
 

Hoofdtaken 

1. Verwerking van gegevens in geautomatiseerde systemen voor de financiële administratie; 
2. Samenstellen en rapporteren van de maandelijkse financiële resultaten van één of meerdere 

onderdelen van Verbeek; 
3. Het doen van (non-)fiscale aangiftes in de landen waarin Verbeek actief is; 
4. In overleg met de teamleider uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden; 
5. Ondersteunen c.q. vervangen van de werkzaamheden van collega’s binnen de afdeling. 

 
 

Deeltaken  

1. Verwerken van inkoop- en verkoopfacturen in de financiële administratie; 
2. Het klaarzetten van betalingen in het bankpakket; 
3. Zorgen voor een juiste weergave van de debiteuren- en crediteurensaldi; 
4. Verwerken van bank- en kleine kasmutaties en hierover verantwoording afleggen; 
5. Het maken van financiële overzichten en aansluiting van de geld- goederenbeweging; 
6. Controleren en up-to-date houden van de eigen verantwoordelijkheidsgebieden in de financiële 

administratie. 
7. Archiveren van stukken en periodiek schonen van archieven en bestanden. 

 
 

Functie eisen 

1. Kennis 

 Een afgeronde financiële MBO-opleiding; 

 Ervaring in soortgelijke functie bij voorkeur binnen agrarische sector; 

 Uitstekende beheersing van de Engelse en Duitse taal. 
 

2. Zelfstandigheid 

 Onderneemt graag en weet snelheid met degelijkheid te combineren. 
 

3. Sociale vaardigheid 

 Proactief, eerlijk en communicatief vaardig; 

 Teamspeler, resultaatgericht en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
 

4. Uitdrukkingsvaardigheid 

 Uitdrukkingsvaardigheid voor het samenstellen c.q. formuleren van financiële overzichten en 
analyses. 
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5. Verantwoordelijkheid en invloed 

 De functie is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van mutaties in het grootboek; 

 De functie is verantwoordelijk voor de juiste betaling aan crediteuren en gerelateerde 
instellingen;  

 De functie heeft invloed op de juiste weergave van het resultaat van de onderneming. 
 

6. Overige functie eisen 

 Gestructureerd kunnen werken; 

 Het kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens; 

 Bereid tot het doen van alle voorkomende werkzaamheden; 

 Geen 8 tot 5 mentaliteit. 
 

 

Overige 

 
 


