
Administratief medewerker 
(financieel en personeel) m/v
Fulltime (38 uur) – Standplaats in Oldenzaal

De functie
Als Administratief Medewerker (financieel en personeel) ben je verantwoordelijk voor de registratie en verwerking 

van de inkoopfacturen, voor de volledige personeelsadministratie en voor alles gerelateerd aan de tijdregistratie 

van onze personeelsleden. Daarnaast zijn er nog diverse voorkomende werkzaamheden op zowel financieel- als 

op personeelsgebied. 

Het takenpakket bestaat uit de volgende vaste componenten:

• Vastlegging, verwerking en afwikkeling van inkoopfacturen in Vantage/Epicor;

• Personeels- en verzuimadministratie; 

• Bijhouden van de klokgegevens in het tijdregistratiesysteem;

• Bijhouden van de snipperkaarten van onze medewerkers;

• Diverse ondersteunende administratieve taken op personeels- en financieel gebied.

Als administratief medewerker (financieel en personeel) rapporteer je aan de controller. 

Profiel
Je begrijpt je rol binnen de context van de afdeling en organisatie en bent sensitief ten aanzien van personeels-

aangelegenheden als ook in de omgang met vertrouwelijke informatie. Door prioriteren en een proactieve opstel-

ling manage jij op een zelfstandige wijze je eigen takenpakket. Je zoekt de samenwerking op en schakelt soepel. 

Met jouw inzicht in de werking van ERP-systemen en tijdregistratiesystemen weet je gegevens met grote accura-

tesse te verwerken. Je hebt een administratieve opleiding (MBO) gevolgd, bent doortastend in het aanpakken van 

werk, en schroomt niet om vragen te stellen. Excel en Word hebben geen grote geheimen voor je. Beheersing van 

de Engelse en Duitse taal is een pré.

Wij bieden
Wij zijn een bedrijf met een informele bedrijfscultuur. Samenwerken, meedenken en meewerken aan nieuwe  

oplossingen zijn belangrijk. We zijn trots op onze fijne werksfeer en de uitdaging die het werk ons biedt.  

We bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de zwaarte van de functie en jouw 

ervaring. Daarnaast investeren wij in je persoonlijke groei, zodat je op de juiste manier met de organisatie 

meegroeit.

Onze organisatie
Ropeblock is expert in ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten voor de hijs- en staalkabelin-

dustrie. Een thuis voor (technische) specialisten die samen met haar leveranciers en klanten efficiënte en innova-

tieve producten realiseert. We zijn een zelfstandige onderneming en een internationale speler van formaat in een 

niche markt (in de segmenten Cargo Handling – Maritiem; Offshore; Construction; Dredging en Rigging).  Onze 

focus voor de komende jaren is internationale groei, waarbij prijs, kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staan. 

De afdeling
De afdeling HCF is binnen Ropeblock verantwoordelijk voor HRM, controlling en finance. Deze combinatie van 

aandachtsgebieden zijn ondergebracht in één afdeling en zijn belangrijke ondersteunende activiteiten voor de 

hoofdprocessen. Controlling en finance zorgen voor een up-to-date financiële administratie in ons ERP-pakket en 

voor management informatie. Hierbij is het van belang continu verbanden te leggen tussen de fysieke -, geld-  

en informatiestromen. HRM bepaalt en bewaakt beleid om ervoor te zorgen dat de juiste mensen 

op de juiste plek zitten en voor de (rand)voorwaarden om goed te kunnen functioneren.  

Vanuit deze verantwoordelijkheden is er veel interactie met andere afdelingen om de  

onderlinge samenhang te bewaken.

Arbeidsvoorwaarden
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Jouw reactie
Denk jij dat je verschil kunt maken? Stuur je CV aangevuld met je persoonlijke  

onderbouwing aan Heleen Bloemen, Personeelsadviseur, vacature@ropeblock.nl. 

Neem voor nadere informatie contact op met Jan-Hein Oude Voshaar,  

Controller, telefoonnummer 0541-532 300.
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