Financieel medewerker (40 uur per week)
Onze Financiële afdeling is op zoek naar een nieuwe collega! Ben jij graag bezig met verschillende
aspecten op financieel vlak en ben jij daarmee een ster in financiële administratie? Dan zoeken wij jou!
NewPort Tank Containers is gespecialiseerd in het internationale vervoer van chemische vloeistoffen,
levensmiddelen en gas in tankcontainers. We zijn wereldwijd vertegenwoordigd met eigen kantoren en
een groot agenten netwerk.
Als Financieel Medewerker kom je terecht in een divers team waar ieder zijn eigen takenpakket heeft,
maar ook veel samenwerkt. Je zal je bezighouden met facturatie in verschillende opzichten zoals het
coderen en boeken, het voorbereiden en ingeven van betalingen, crediteurenadministratie, BTW
aangiftes en balanscontroles.
Taken & verantwoordelijkheden
 Coderen en boeken van algemene kostenfacturen.
 Voorbereiden en ingeven van uitgaande betalingen.
 Boeken van bankafschriften.
 Controle subadministratie Crediteuren.
 Aangiftes CBS.
 Settlements met onze agenten.
 BTW aangiftes.
 Balans controle.
 Vervanging en assisteren van collega’s met o.a. verkoopfacturatie.
Wat zoeken wij in jóu?
 Je hebt een afgeronde MBO-opleiding richting financiële administratie: starters zijn ook welkom!
 Naast cijfermatig inzicht, werk je zorgvuldig en accuraat.
 Je komt terecht in een hecht team: je bent een echte teamplayer.
 Je hebt inzicht in (financiële) administratieve procedures.
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 Je bent fulltime inzetbaar.
Wat biedt NewPort jóu?
 Een leuk salaris, reiskostenvergoeding, pensioenregeling, 24 vakantiedagen & 3,5 ADV dagen
 Werken in een leuk team in een informele werkomgeving in Moerdijk
 Maandelijkse vrijdagmiddagborrels, een jaarlijkse zomerse bbq met internationale collega’s en een
knallend Kerst- en Oud & Nieuw feest!
Ons kantoor bevindt zich in Moerdijk, een locatie welke niet gemakkelijk bereikbaar is met openbaar
vervoer. Hiervoor is het van belang dat je over een eigen auto beschikt.
Binnen NewPort heerst er een leuke, informele werksfeer waarin iedereen voor elkaar klaarstaat. Ben jij op zoek
naar een leuke functie op onze financiële afdeling? Reageer dan snel! Stuur jouw CV en motivatie naar:
careers.eur@newporttank.com
Deze vacature staat niet open via werving-en selectiebureau’s.
Aan collega recruiters: wij willen deze vacature graag via onze eigen wervingskanalen invullen. Indien wij tóch jullie
hulp hierbij nodig hebben, laten we dit uiteraard aan jullie weten!

