Venture Group is de moeder van een veelzijdige groep bedrijven. Van gordijnen tot ondergrondse
containers en van webdesign tot juridisch advies. De holdingmaatschappij is verantwoordelijk voor alle
financiële en administratieve activiteiten en lange termijn planning voor haar dochterondernemingen.
De afdeling financiële administratie is een stafafdeling binnen Venture Group. Bij Venture Group vind
je een ondernemende cultuur en een team dat een succes wil maken van alle uitdagingen
Een van de uitdagingen is het vinden van een

Medewerker financiële administratie (M/V)
(ca. 32 uur per week)
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de complete boekhouding van enkele werkmaatschappijen die onder de
Venture Group vallen. Dagelijks verwerk je de debiteuren- en crediteurenadministratie waarbij je moet
denken aan het inboeken van de kas- en bankmutaties, kosten- en inkoopfacturen, verwerking
betaallijsten alsook de periodieke btw-aangiften. Je geeft uitvoering aan interne controles en
ondersteuning bij de maand- en jaarafsluitingen en rapportages. Eventueel verstrek je informatie over
geboekte facturen en betalingen. Ook heb je zo nu en dan contact met crediteuren m.b.t. retourorders
en/of facturen.
Je werkt binnen een team van enkele medewerkers en werkt hierbij ook samen met de afdeling
controlling.
Wie zoeken we?
Een enthousiaste kandidaat met een proactieve werkhouding. Je beschikt over HBO werk- en
denkniveau, werkt gestructureerd en accuraat en we hopen dat je ervaring hebt met software Baan IV,
Proteus en/of ISProjects (factuurverwerking) en Ms Office.
Wat bieden we?
We bieden je een veelzijdige functie tegen een marktconform salaris. Je komt te werken in een bedrijf
met een prettige en informele werksfeer met een platte organisatiestructuur. Bij gebleken geschiktheid
is een vast dienstverband mogelijk.
Benieuwd naar je reactie
Is je interesse gewekt? Je kunt je C.V. met motivatie sturen naar Venture Group, afdeling P&O t.a.v.
Alida Doedens, Postbus 88, 8280 AB Genemuiden of mailen naar adoedens@venture-group.nl Heb
je toch nog wat vragen? Bel dan met Tim Breman, t. 038 385 5000, Hoofd financiële administratie.

