Ben jij een financieel talent met oog voor detail? Dan hebben wij een uitdagende baan voor je!

Medewerker Financiële Administratie
Standplaats Sliedrecht | 40 uur per week

In het kort
In deze functie ben jij een belangrijke schakel in onze districtsadministratie. Zo werk je bijvoorbeeld mee
aan het opstellen van periodieke rapportages beoordeel je trends en ontwikkelingen. Verder lever je
administratieve gegevens aan ter verwerking in de financiële administratie en verricht je
werkzaamheden gericht op de totstandkoming van de divisiebegroting.
Verantwoordelijkheden:
 Controlerende werkzaamheden zoals het verwerken van inkoopfacturen en mutaties die de basis
vormen voor de maandelijkse salarismutaties;
 Het registreren van klantgegevens;
 Het innen van openstaande vorderingen;
 Het borgen van wet- en regelgeving evenals het naleven van richtlijnen voortkomend uit HR-beleid.
Wie ben jij?
 Jij werkt nauwkeurig en zorgvuldig;
 Bent communicatief vaardig en bent klantgericht;
 In staat om fouten op te sporen en processen te verbeteren.
Wat breng jij mee?
 Een MBO+/HBO-diploma in de richting van bedrijfsadministratie;
 Uitstekende vaardigheden met MS Office en de kwaliteit nieuwe systemen snel eigen te maken;
 Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie.
GLS biedt jou:
 De kans om opgedane kennis toe te passen en uit te breiden in de praktijk;
 Een werkomgeving waarin goede ideeën en initiatieven worden gesteund en gewaardeerd;
 Een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse?
Sollicitaties met uitgebreide motivatie en CV kunnen per e-mail worden gestuurd aan: sollicitatie@glsnetherlands.com. Voor nadere inhoudelijke informatie over deze functie kan telefonisch contact worden
opgenomen met de afdeling HR op telefoonnummer 088-5503006.
Over GLS – Persoonlijk, Proactief, Professioneel en Positief.
GLS is een van de meest toonaangevende logistiek dienstverleners in Nederland. De wereld van
pakketdistributie is volop in beweging en groeit. Wil jij samen met ons groeien? Bij GLS krijgen
medewerkers de ruimte voor eigen inbreng en ondernemerschap in een professionele organisatie. Met
onze collega’s dragen wij zorg voor het leveren van miljoenen pakketten op jaarbasis vanuit onze 16
locaties in Nederland. Samen gaan we voor kwaliteit. Dát is GLS.
Bekijk ook onze bedrijfsfilm om een indruk te krijgen van onze organisatie en dienstverlening.
Commerciële acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt beslist niet op prijs gesteld.

