BEN JIJ GRAAG ACTIEF BEZIG ,
EEN DOENER EN TEAMPLAYER
ÉN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BAAN?
DAN HEBBEN WIJ DIE BAAN VOOR JOU!
Heb jij zojuist een financiële opleiding afgerond en sta je te popelen om aan de slag te gaan
in een financiële functie
óf
Heb jij al enige ervaring op financieel gebied en ben je op zoek naar de volgende stap in je
carrière? Bij KOTRA Logistics in Yerseke hebben we een vacature voor

Financieel Administratief
Medewerker
Heb je passie voor cijfers, transport, ben je een teamspeler en voel jij je thuis in een dynamische
werkomgeving dan is dit de baan die bij jou past.
WAT GA JE DOEN ?
Als Financieel Administratief medewerker start je met een gedegen inwerkperiode waarin je kennis maakt met de software van Multivers, Blue-10 en Transpas Enterprise. Daarnaast leer je de
processen, procedures, cultuur en natuurlijk je nieuwe collega’s kennen Met deze informatie ga
je vervolgens aan de slag in je nieuwe functie. We verwachten dat je beschikt over voldoende
kennis van boekhouden, financiën en de bijbehorende wet- en regelgeving waardoor je breed
inzetbaar bent. Tot jouw takenpakket horen o.a. onderstaande werkzaamheden:
• Verwerking van de financiële administratie;
• Voorbereiden maandrapportages en analyses;
• Facturering;
• Voorbereiding en indiening diverse aangiftes;
• Ondersteuning m.b.t. controlling werkzaamheden
WAT VRAGEN WE VAN JE ?
• Een HBO opleiding in een financiële of economische richting, bijvoorbeeld
bedrijfseconomie of accountancy;
• Affiniteit met de transportbranche;
• Beheersing van de Nederlands in woord en geschrift. Kennis van Engels, Duits
en eventueel Frans is absoluut een pre;
• Vanzelfsprekend heb je gevoel voor cijfers en goede analytische vaardigheden
en heb je interesse in automatisering;
• Je bent leergierig en kunt goed samenwerken;
• En natuurlijk ben je gewoon een leuke collega om in ons team van 7 personen te werken
WAT KUNNEN WE JE BIEDEN ?
• Een leuk en gedreven finance team met een hoofd administratie, een controller,
3 facturisten en 2 HRM-medewerksters;
• Er is bij ons veel ruimte voor jouw inbreng en visie, we waarderen het als je meedenkt
over nieuwe mogelijkheden;
• Natuurlijk bieden we je een marktconform salaris en val je onder de CAO
beroepsgoederenvervoer met zijn uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Vanaf volgend jaar kom je te werken in een gloednieuw kantoorpand
WAAROM JE DEZE FUNCTIE JUIST BIJ KOTRA LOGISTICS IN YERSEKE WILT UITVOEREN ?
Je komt te werken bij DE KOEIJER TRANSPORT BV in Yerseke,een onderdeel van
KOTRA Logistics. We zijn gespecialiseerd in het vervoer van verse en diepgevroren vis, schaalen schelpdieren en andere MAP-verpakte versproducten. Om deze producten snel en onder
de juiste condities af te kunnen leveren, hebben we een up-to-date wagenpark van gemiddeld
twee jaar oud, ATP-gecertificeerd en voorzien van moderne koel- en vriesinstallaties, zodat
de verse en diepgevroren producten altijd op de juiste temperatuur blijven. In totaal zijn er een
kleine 500 mensen werkzaam in onze organisatie in Nederland, Duitsland en Frankrijk.
WIL JE MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Jan de Koeijer (HRM & Finance manavia telefoonnummer 0113-577215 (bij voorkeur na 19.00 uur).
ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Wij zien graag je sollicitatie verschijnen!
Mail je sollicitatiebrief met CV voor 1 september naar:
vacatures@kotra.nl. Kijk voor meer info op onze website www.kotra.nl
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WIE WEET, WORD JIJ BINNENKORT ONZE NIEUWE COLLEGA.
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