Finance Assistant
Locatie: Maasdijk, 24 uur per week

Op onze locatie in Maasdijk werken de bedrijven Alumat Zeeman, Holland Scherming en Holland Gaas
samen onder 1 dak. Al deze bedrijven vallen onder de BOAL Group. Als Financial Assistant maak je
onderdeel uit van het Finance team van locatie Maasdijk en ondersteun je de Financial Controller bij de
nauwkeurige uitvoering van alle voor de organisatie noodzakelijke financiële activiteiten.
Lijkt dat je wat?
Geen dag is hetzelfde! Het ene moment ben je
bezig met crediteuren en debiteuren, vervolgens
duik je in een financiële rapportage, om de dag af
te sluiten met het voorbereiden van de BTW
aangifte. In jouw rol ben je veel in contact met zowel
interne als externe stakeholders. Hierbij kun je
denken aan collega’s van de financiële afdeling,
Sales en Operations. Maar ook met klanten en
leveranciers. De werkzaamheden waar jij de
verantwoordelijkheid voor hebt zijn:
Verwerken van bankafschriften en betalingen
klaarzetten;
Verantwoordelijk voor de crediteuren- en
debiteurenadministratie;
Ondersteunend bij de maandelijkse en jaarlijkse
financiële afsluiting;
Opstellen van overzichten en meewerken aan
projecten;
Voorbereidende werkzaamheden voor de BTW
aangifte;
Overige ad hoc gevraagde financiële taken.

De ideale kandidaat neemt mee:
MBO4 werk en denkniveau bij voorkeur in de
richting van financieel/administratief;
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
Bij voorkeur ervaring met Exact;
Communicatieve vaardigheden in zowel de
Nederlandse en Engelse taal (mondeling en
schriftelijk);
Persoonlijke eigenschappen: Kritisch, accuraat,
zelfstandig en proactief.

Waarom zou je solliciteren?
Vanwege onze dynamiek: we werken aan
grote veranderingen, maar ook kleine.
Daarmee is er genoeg ruimte voor jou om
verbeteringen en innovaties aan te dragen;
De groeimogelijkheden: samen met het
Finance team werk je aan diverse projecten;
Uiteraard de collega’s: Een enthousiast team
van collega’s die aanhaken op onze missie van
duurzaamheid en samen met je werken en je
ideeën willen horen;
Internationaal georiënteerde werkomgeving:
Een bedrijf in groei en ontwikkeling met een
belangrijke rol binnen het wereldwijde
voedselvraagstuk. Een organisatie waar
productinnovatie en verdere globalisering een
onderdeel zijn van de groeistrategie;
Onze ESG-duurzaamheidsstrategie: Wij staan
voor een duurzame wereld en doen er alles
aan om de impact van onze activiteiten op
mensen, gemeenschappen en natuur zoveel
mogelijk te minimaliseren;
Een hybride manier van werken (kantoor en
thuis) in een mooie functie van 24 uur per
week.

Wil je bij ons komen werken, of heb je vragen?
Neem dan contact op met Milou van Ruijven
(Recruiter) via telefoonnummer 06-27272956.
Gelijk solliciteren? Mail je direct jouw CV en
motivatie naar careers@boalgroup.com.

Gelijke kansen voor iedereen
We werken aan een divers team dat elkaar
aanvult met hun kennis, achtergrond en
capaciteiten. Ongeacht geslacht, leeftijd, ras,
levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap,
etc. Iedereen verdient gelijke kansen. Ook bij het
vinden van een baan. Wij kijken alleen naar de
vaardigheden, competenties en talenten van een
persoon. Dat is waar het namelijk echt om gaat.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

