Junior financiën
Locatie Zoeterwoude-Rijndijk
Junior Financiën – Parttime: 20 – 30 uur per week
Locatie: Zoeterwoude Rijndijk
Functieomschrijving
Als junior financiën ondersteun je de financieel manager voor het realiseren van een tijdige, juiste en
betrouwbare registratie, verwerking en rapportage van de financiële stromen van het bedrijf. De verkregen
gegevens dienen enerzijds om verantwoording af te leggen en anderzijds om (management)informatie te
genereren.
Heb jij hierin ambitie en kan je goed samenwerken in een team van twee mensen, dan zijn wij op zoek naar
jou!
Functie inhoud/taken
De financiële afdeling bestaat uit een team van twee personen, financieel manager en administrateur. Als
team draag je samen zorg voor de volgende taken:
Debiteuren administratie
Opstellen verkoopfacturen
Aanmaken nieuwe debiteuren
Bewerken van bestaande debiteuren
Registreren van betalingen
Bewaken betalingstermijnen
Versturen betalingsherinneringen
Crediteuren administratie
Ordenen en registreren inkoopfacturen
Controle bij inkoop of budgethouder
Invoeren van inkoopfacturen
Opstellen betaallijsten

Salarisadministratie
Invoeren nieuwe medewerkers
Invoer maandelijkse mutaties
Controle salarisstroken
Opstellen / controle aangifte loonheffingen
Opstellen betaallijst salarissen
Beheer kas / bankrekeningen
Bijhouden kasboek adhv de stukken die worden
aangeboden
Ordenen / printen bankafschriften
Invoeren bij- en afschrijvingen
Bijwerken subadministraties debiteuren en
crediteuren
Liquiditeitbeheer

Competenties
 Kwaliteitsgericht: accuraat, aanpassingsvermogen, resultaatgericht
 Technisch inzicht: kennis up to date, tekening lezen, proces bewust, creatief
 Sociaal: communicatief, samenwerken, flexibel, organisatiebewust, kantgericht
 Oplossingsgericht:
Functie-eisen
 Diploma MBO bedrijfsadministrateur of een gelijksoortige opleiding;
 Ervaring met een salarispakket is een pré (wij werken met accountview en Cobra-Sdworx)
 Ervaring met een ERP-systeem is een pré (wij werken met Bemet – Plan de Campagne)
Bedrijfsprofiel
Kasteel Metaal, gevestigd te Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn, is een toeleveringsbedrijf. Wij leveren
zowel eenmalig maatwerk als serie producten in staal en non-ferro materialen.
Voorbeeld van producten zijn frames en bordessen, onderdelen van melkrobots en onderdelen voor de
jachtbouw.
Kasteel Metaal heeft in totaal meer dan 60 gemotiveerde medewerkers. In de 90 jaar dat het familiebedrijf
bestaat is het onderscheidend vermogen vooral gelegen in goed vakmanschap in combinatie met de
modernste technieken zoals robot gestuurde laser / las- en zetmachines. Kwaliteit en betrouwbaarheid
hebben wij hoog in het vaandel staan.
Hetzelfde geldt voor de cultuur: een gezellige familiesfeer in een bedrijf waar men weet wat aanpakken is.
Past deze functie bij jou?
Stuur dan een e-mail met motivatiebrief en CV naar douwerkerk@kasteelmetaal.nl
Kasteel Metaal B.V, Hoge Rijndijk 205, 2382 AL, Zoeterwoude Rijndijk, 071 541 1211
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