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FINANCIEEL MEDEWERKER PTE

• Je hebt een afgeronde MBO opleiding op financieel/administratief gebied.
• Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
• De vaardigheden plannen en organiseren behoren tot jouw kwaliteiten.
• Je hebt kennis van MS Office en ERP-programma's.
• Je bent goed communicatief vaardigheden.
• Je hebt affiniteit met paarden en de paardensport.

WORLD HORSE TRANSPORT

Voor ons bedrijf in Nijkerk zijn we op zoek naar een financieel medewerker 
die samen met onze andere teams, het bedrijf naar het hoogste niveau wilt
brengen. De huidige omvang van de bedrijven bestaat uit 15 medewerkers 
en we verwachten de komende jaren hard te groeien. 

Je hebt de verantwoordelijkheid, voor zowel de Transport BV als de 
Stables BV, over het verwerken van binnenkomende facturen, bankmutaties,
tussenrekeningen en memoriaalboekingen. Het verwerken én controleren 
van crediteuren- en debiteurenadministratie, het meedenken in 
procesverbeteringen, het contact onderhouden met de accountant én je 
doet ondersteunende werkzaamheden binnen de administratieve taken.

FUNCTIEOMSCHRIJVING:

Een toffe baan met een hoop extra’s. Zoals:
• een leuke en uitdagende functie met verantwoordelijkheid met een
 hoge mate van vrijheid binnen een informele, ambitieuze en no-nonsense
 organisatie;
• een open cultuur, waarin ruimte is voor meedenken en ontwikkeling; 

heb je een goed idee? dan mag je daar zelf mee aan de slag;
• werken in een jong, enthousiast & internationaal team;
• een motiverend pakket aan arbeidsvoorwaarden: marktconform salaris en 25

vakantiedagen.
• plezier: gezellige collega’s, een goede werksfeer en een vrijdagmiddagborrel. 

Een baan waar je uiteindelijk er ook zelf wat van maakt.

ONZE FUNCTIE EISEN:

WIJ BIEDEN JOU:

1.

Lees verder op de volgende pagina...
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WORLD HORSE TRANSPORT

World Horse transport is een nationaal en internationaal transportbedrijf 
voor paarden en groeit hard. Met meer dan 15 medewerkers wordt er hard 
gewerkt om alle paarden, op professionele en zorgzame wijze, fit en uitgerust
bij onze klanten te brengen. Onze organisatie bestaat uit professionele en 
gedreven medewerkers met kennis en passie voor paarden.

Is dit jouw baan? Solliciteer dan direct door middel van de button op de 
vacaturepagina van onze website.

BEDRIJFSOMSCHRIJVING:

2.

Is dit jouw baan? Solliciteer dan direct door middel van de button
op de vacaturepagina van onze website.

De missie van World Horse Transport BV is het duurzaam en met respect
vervoeren van ieder paard met inachtneming van de individuele eisen van
het paard en eigenaar.

ONZE MISSIE:


