Vacature | Medewerker Facturatie M/V | Terneuzen
Ben jij goed met cijfers? Kun jij goed uit de voeten met Microsoft Office en zet jij jezelf
zowel individueel als in groepsverband altijd 100% in? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Bij Verbrugge Terminals zijn we op zoek naar een medewerker facturatie. De afdeling
facturatie is gevestigd in Terneuzen. Als medewerker facturatie ben jij verantwoordelijk voor
een correcte factuur van onze diensten aan de klant.
Momenteel bevindt de facturatie-afdeling zich in een transformatieproces waarbij de focus
ligt op efficiënter werken, onder ander door middel van digitalisering. Wij zijn op zoek naar
iemand die, naast de dagelijkse werkzaamheden, met ons mee kan denken in het proces dat
wij nu doorlopen. Naast dat je bereid bent om hard te werken, denk je in mogelijkheden en
zoek je samen met ons naar het best mogelijke resultaat.
Wie zoeken wij?
- Jij hebt minimaal een afgeronde MBO+ opleiding.
- Jij bent fulltime beschikbaar voor 5 dagen.
- Jij bent cijfermatig sterk.
- Jij bent een betrouwbare en nauwkeurige collega.
- Jij bent een echte teamplayer.
- Jij denkt in mogelijkheden en kansen, daarnaast ben jij flexibel.
- Jij kunt zelfstandig werken.
- Jij hebt een goede beheersing van het Microsoft Office pakket.
- Jij hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift.
Wat hebben wij te bieden?
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Een uitdagende administratieve functie met een grote vorm van zelfstandigheid.
Procedure
Spreekt de functie van medewerker facturatie jou meteen aan? Of heb jij nog vragen?
Reageer dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle
mogelijkheden te bespreken. Is er een wederzijdse klik? Wellicht kun jij dan binnenkort bij
ons starten!
Contact: Ricardo Lenos via ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 06 - 22 11 94 66.
Contracten worden gegeven via Intercrew uitzendbureau (Verbrugge Terminals
uitzendbureau).

