
VACATURE

PARTTIME 20-24 uur

Wat ga je doen? 
Natuurlijk zorg jij ervoor dat de administratie tijdig en correct wordt uitgevoerd. Je houdt je bezig met zaken als het inboeken en 
verwerken van inkoopfacturen, crediteuren- en debiteurenbeheer, voorbereiden van de btw aangiftes, klaarzetten van betalingen en 
grootboekbeheer. Dit doe je voor Standplan, maar ook voor ons 2e bedrijf. 

Jij bent het 1e aanspreekpunt voor de accountant, daarnaast heb je een belangrijke adviesrol richting het MT op financieel gebied. Je 
verzorgt managementrapportages en weet deze door jouw kennis en ervaring te voorzien van de juiste onderbouwing. Belangrijk om 
te weten is dat je in deze rol zelfstandig werkt, maar altijd een sparringpartner dichtbij hebt.

Voor overige office taken zoals het bestellen van kantoorbenodigdheden, het opnemen van de inkomende telefoon en af en toe het 
vullen van de koelkast (zodat we samen kunnen proosten op het weekend!) mogen we ook altijd bij je aankloppen. 

dit ben jij
Een afgeronde opleiding richting finance is top, maar we vinden je ervaring veel belangrijker! 
Je bent analytisch- en cijfermatig sterk, met jouw communicatieve vaardigheden zit het wel             en je beschikt over een gezonde 
dosis lef (ook complexere vraagstukken pak jij beet). We vinden het een pre als je ervaring hebt met Exact, maar ook als je kennis hebt 
van andere programma’s (zoals Basecone, WeFact) waardoor je kan bijdragen aan procesverbetering.

WIJ BIEDEN JE  graag
 Een brede financiële functie met de mogelijkheid je nog verder te ontwikkelen
 Flexibel in te delen werkdagen- en tijden. Bijvoorbeeld 2-3 hele dagen, of juist 4-5 kortere dagen
• 24 vakantiedagen op fulltime basis
 Een goed salaris met goede arbeidsvoorwaarden (schaal 4-5 CAO tentoonstellingsbedrijven) 

wij zijn standplan
Het maken van beursstands is onze specialiteit, maar we maken onze klanten ook graag blij met shop-in-shops, interieuren en 
showrooms op maat. Wij hebben ons volledig gericht op houtbouw, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn en onze klanten zich 
kunnen onderscheiden met luxe en unieke stands. Ontwerp, transport, bouw, we hebben alles zelf in huis om de mooiste projecten te 
kunnen realiseren. We zijn een gezellig, hecht team van 14 dames en heren en zijn trots op wat we doen. We werken samen, werken 
hard én hebben veel plezier!

FINANCIEEL MEDEWERKER

denk jij nu: ‘ik wil bij standplan werken!’? 
Yes! Mail dan je CV en je motivatie naar Romy van Dijk: romy@standplan.nl

Reactie gegarandeerd, dat beloven we. 


