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Financieel administratief medewerker (12-16 uur) 

Ben je graag bezig met cijfers en houd je van een goed georganiseerde financiële administratie? 

Spreekt het werken in een klein team je aan? Denk je graag mee in ontwikkelingen binnen je 

vakgebied?  

 

Binnen DISC Factor zijn we op zoek naar een financieel administratief medewerker.  

Vanuit onze missie ‘Samen werken we aan een wereld van betrokkenheid, voldoening en resultaten’ 

kom je te werken in een klein team met o.a. 1 directe collega. 

 

Wat ga je doen? 

• Je maakt de verkoopfacturen   

• Je boekt de creditfacturen in 

• Je houdt de debiteurenadministratie bij 

• Je handelt vragen van klanten af, telefonisch en via email, naar tevredenheid van de klant 

• Je voert prijswijzigingen door 

• Je houdt de klantkaarten up-to-date 

• Overige boekhoudkundige taken indien nodig 

Wat heb jij ons te bieden? 

Voor deze functie als financieel administratief medewerker is het vanzelfsprekend dat je nauwkeurig 

bent in je werk en oog hebt voor detail. 

Verder is het belangrijk dat je: 

• Bij voorkeur ervaring hebt met Snelstart en Excel 

• Een relevante MBO opleiding hebt gevolgd en minimaal 3 jaar werkervaring hebt in een 

soortgelijke functie 

• Overzicht kan bewaren en kan schakelen tussen de verschillende klanten 

• Betrouwbaar en integer bent 

• Financieel-analytisch inzicht hebt 

• Geordend werkt 

• Zelfstandig en in teamverband kan werken 

• Beschikt over een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

• Liefst woonachtig bent in Veenendaal of directe omgeving 

 

 

Wat ons karakteriseert: 

 

Binnen ons bedrijf, een trainings- en opleidingsbureau, staat de mens centraal. En m.b.v. onze 

opleidingen en assessments richten we ons binnen allerlei bedrijven op het verbeteren van 

communicatie, versterken van relaties en vergroten van resultaten. Dit doen we o.a. door mensen op 

te leiden om DISC, Denkstijlen en Drijfveren in te kunnen zetten binnen hun werk. Onze 

opleidingen/trainingen staan bekend om de diepgang en kwaliteit. 
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We zijn een groeiend bedrijf en daarom op zoek naar uitbreiding van ons team. Je komt bij DISC 

Factor terecht in een enthousiast en hardwerkend team, we houden van een geintje en er is altijd 

goede reuring op kantoor. We dragen mensen een warm hart toe. Als team zijn we zelf ook steeds in 

ontwikkeling en vinden we het belangrijk dat je je ook persoonlijk kan ontwikkelen.  

Onze bedrijfswaarden bestaan uit 6 P’s: Persoonlijk, Professioneel, positief Prikkelend, Precies, 

Praktisch en Prachtig. 

 

Wil je bij ons komen werken? 

 

Herken je je in wat we zoeken, vind je het leuk om ons team te komen versterken en ben je per 1 

maart beschikbaar voor 12 tot 16 uur per week; stuur dan je CV en motivatiebrief per email naar 

Ineke Kries voor vrijdag 10 februari, mailadres: werkenbij@discfactor.nl 

 

We bieden eerst een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract met in de toekomst mogelijk 

uitbreiding van uren. Je salaris ligt tussen € 2.538 en € 3.625 bruto per maand bij een werkweek van 

40 uur en is afhankelijk van je opleiding en ervaring.  

Het invullen van een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.  

 

Ben je enthousiast geworden en is deze job je op het lijf geschreven, dan maken we graag kennis met 

je!  

 

 

 

Wij vullen deze vacature zelf in zonder tussenkomst van uitzend- of wervingsbureaus! 

 

 

 

 

 

 

 

 


