Administrateur (m/v)
Standplaats Oldenzaal - Parttime (30-38 uur)
De functie
In deze parttime functie ben jij, als Administrateur met affiniteit met controlling, onderdeel van de financiële afdeling. Samen met jouw
drie collega’s is jouw doel het realiseren van een tijdige, juiste en betrouwbare registratie en verwerking van financieel administratieve
data. Tot jouw takenpakket hoort o.a.: het verwerken van inkoopfacturen, het doorboeken van verkoopfacturen, verwerken van
creditcard mutaties, voorbereiden van de maandafsluitingen / -rapportages, debiteurenbeheer en het boeken van banken.

Profiel
Je hebt ervaring met het boeken van administraties, Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke administratieve functie
opgedaan. Je bent leergierig en je neemt zelf initiatief als aangeleverde gegevens onvolledig, onjuist of onduidelijk zijn. Jij bent
zelfstandig in het plannen en organiseren van jouw werkzaamheden en begrijpt wanneer afstemming noodzakelijk is. Jij weet wat
veel werk verzetten is en ziet kansen waar jij jouw werk eenvoudiger kunt maken. Jij bent accuraat in het verwerken van data.
Als Administrateur rapporteer jij aan de Business Controller.

Wat bieden wij jou?
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.

Werken bij Ropeblock
Ropeblock is expert in ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten voor de hijs- en staalkabelindustrie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Een thuis voor (technische) specialisten die samen met haar leveranciers en klanten efficiënte en innovatieve 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; Baggerindustrie en Rigging). Onze focus voor de
komende jaren is internationale groei, waarbij prijs, kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staan.

Arbeidsvoorwaarden
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Denk jij dat je verschil kunt maken? Stuur je CV aangevuld met je persoonlijke onderbouwing aan Lieke Hoppenreijs,
HR Adviseur, vacature@ropeblock.com. Neem voor nadere informatie contact op met Patrick Konniger, Interim
Controller, telefoonnummer 0541-532 300.
Industry keywords: Administratie; Lifting; Hoisting; Rigging; Cranes; Kranen; Heavy lift; Mooring; Wire rope;
Offshore; Maritime; Maritiem; Dredging; Baggerindustrie; Industry; Infra; Cargo Handling; Construction; Steel; Staal.
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