De Best Packaging Group is een innovatieve groep van
verpakkingsleveranciers. Onder de Best Packaging Group
opereren zes zelfstandige bedrijven, met in totaal 70
medewerkers, die elkaar aanvullen op het gebied van
verpakkingen. Zij ontwerpen, produceren, importeren, verhandelen
en distribueren verpakkingen van diverse materialen op de Europese markt.
De Best Packaging Group is een snel groeiende organisatie met een jong en ambitieus team. De
administratie van de verschillende bedrijven wordt centraal vanuit onze locatie in Maasdijk
georganiseerd. Vanwege de groei van de organisatie en de verdere professionalisering van het team,
zijn we op zoek naar een collega die het team komt versterken:

Medewerker financiële administratie m/v
(minimaal 30 - 40 uur)
Als Medewerker financiële administratie ben je een echte allrounder en voer je zowel de
crediteuren- als debiteurenadministratie. Dit betreft o.a. het controleren en verwerken van
uitgaande en binnenkomende facturen. Het voorbereiden van betalingen en opstellen van
rapportages. De bewaking van debiteuren en het verzorgen van aanmaningen. Je werkt mee aan een
verdere efficiency en professionalisering van de afdeling. Je signaleert fouten, draagt verbeteringen
aan en implementeert deze. Je zorgt samen met het team administratie dat het werk correct en tijdig
is uitgevoerd. In deze functie val je direct onder de Controller.
Wat heb jij ons te bieden?
 Je hebt een afgeronde boekhoudkundige opleiding op HBO niveau;
 Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie;
 Je hebt kennis van Microsoft Office. Kennis en ervaring met Exact/Synergy is een pré;
 Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken;
 Je beschikt over een nauwkeurige werkhouding en een goede werkmentaliteit.
Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd, maar wel met de intentie deze uiteindelijk
om te zetten in een vaste aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen op
basis van een fulltime dienstverband.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je als medewerker jezelf blijft ontwikkelen, zodat we jou zo
optimaal mogelijk in kunnen zetten. Daarbij bieden wij een prettige werkomgeving, waarin we
professioneel en met veel verantwoordelijkheidsgevoel werken. De cultuur is informeel, waarin
samenwerking centraal staat. Er is volop ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we
altijd voor open. Of je nu kort of langer bij ons werkt!
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatie naar
werken@bestpackaginggroup.nl t.a.v. Mandy Graaf. Ga naar onze website
www.bestpackaginggroup.nl voor meer informatie over het bedrijf of neem contact op met Mandy
Graaf via telefoonnummer 0174- 671083.
Online screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

