Architectural Products Nederland

CRH Architectural Products Nederland is onderdeel van CRH plc, een mondiale producent en distributeur
van hoogwaardige bouwmaterialen en producten met organisaties in 31 landen, 87.000 werknemers op
3.800 locaties met een jaaromzet van € 27 miljard. CRH Architectural Products NL is een cluster van twee
bedrijven, te weten Struyk Verwo Infra en Zoontjens International. Beide bedrijven zijn actief in de
bestratingsmarkt. Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in productie en levering van betonnen
materialen voor de publieke bestrating. Deze positie is bereikt en versterkt door jarenlange ervaring,
specialistisch opgebouwde kennis, een ongeëvenaard productaanbod en een klantgerichte service.
Zoontjens is een internationale dakspecialist. Zij realiseert duurzame en multifunctionele daken. Van
kleine dakterrassen tot complete leef- en parkeerdaken. De landelijk opererende organisatie telt ongeveer
350 medewerkers en heeft 8 productielocaties. MVO staat hoog in het vaandel. Om de financiële
administratie te ondersteunen zoeken wij een:

Medewerker Financiële Administratie
0,4 – 0,5 FTE
De functie
Als medewerker financiële administratie registreer en codeer je binnengekomen inkoopfacturen. Je draagt
zorg dat de facturen digitaal naar verantwoordelijken worden gestuurd en handelt deze na akkoord af.
Indien nodig leg je een nieuwe crediteur aan. Je bent verantwoordelijk voor een deugdelijke
grootboekadministratie, Draagt zorg voor het gereedmaken van betaalopdrachten en controleert digitaal
de bankafschriften en kasstaten. Daarnaast bewaak en vereffen je tussenrekeningen en stel je incidenteel
een factuur op als gevolg van een intercompany verrekening of eenmalige debiteur.

Gevraagd wordt
Een accurate doener, die detaillistisch werkt zonder overzicht te verliezen. Een MBO 3 niveau richting
financiële administratie. Een collega die geconcentreerd en nauwkeurig werkt. Een collega die in
teamverband wil werken. Goede beheersing van excel en ervaring met SAP is een sterke pre.

Geboden wordt
Een leuke functie waar je je kwaliteiten optimaal kunt benutten. Een organisatie waar continu gewerkt
wordt aan innovatie, verbetering en ontwikkeling en waar de bijdrage van iedere medewerker het verschil
maakt. De sfeer is informeel, open en prestatiegericht. De functie wordt voorlopig aangeboden voor de
duur van maximaal 1 jaar. Binnen deze periode zal beoordeeld worden of deze functie voor onbepaalde
tijd kan worden aangeboden.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel?
Solliciteer dan direct via sollicitaties@struykverwoinfra.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan Saskia
Donkersloot. HR manager. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Roel Lucas, Hoofd
Administratie via 0162-478245.
Voor meer bedrijfsinformatie ga je naar www.struykverwoinfra.nl en www.zoontjens.nl

