
 

Financieel Administratief Medewerker 
 

Beuningen (ov) 
 

Parttime (ca. 15 uur) 
 
Waar ga je werken? 
 
Actief Twente is de grootste verhuurder van outdoor en recreatievoertuigen in Twente? Met onze 
1100 voertuigen organiseren wij de leukste uitjes in Nederland. Van dinertochten tot toertochten 
kriskras door Twente met overnachtingen op verschillende locaties. Ons product staat nooit stil. 
We zijn een open, pragmatisch en creatieve organisatie. Mensen voelen zich snel thuis, en bouwen 
vriendschappen op met hun collega’s.  
 
Dit wordt je job 

Als financieel administratief medewerker zorg jij ervoor dat de financiële administratie altijd 
up-to-date is. Je bent verantwoordelijk voor debiteuren, crediteurenbeheer, het klaarzetten van 
betalingen, factuurcontrole, bijhouden van het kasboek en het verwerken van de 
orderbevestigingen. Je draagt bij aan het tijdig betalen van facturen van leveranciers en het innen 
van openstaande vorderingen van klanten. Daarnaast doe je ook de verwerking van de 
personeelsadministratie.  Ook denk je proactief mee bij het verbeteren van de financieel 
administratieve organisatie.  

Wat verwachten we van jou? 

● Minimaal MBO werk- en denkniveau; 
● Bij voorkeur een afgeronde opleiding: MBO administratief medewerker 
● Bij voorkeur kennis van Moneybird 
● Je kan structuur aanbrengen in je eigen werkzaamheden en bent administratief goed 

onderlegd 
● Je beschikt over goede contactuele en communicatieve eigenschappen en ben een stevige 

persoonlijkheid 
● Je bezit over een grote mate van zelfstandigheid 
● Aanpakker en geen 9 tot 5 mentaliteit 
● Woonachtig in Denekamp of directe omgeving 

 



 

 

Wat hebben wij te bieden? 

● Een uitdagende baan met goede arbeidsvoorwaarden (cao metaal en techniek) 
● Een goed salaris passend bij je ervaring en niveau 
● Een ongekend goede werksfeer binnen een hecht team 
● Goede balans tussen werk en privé 
● Prima pensioenregeling 
● Een jonge organisatie die hard groeit en nog veel ambities heeft 
● Personeelskorting op alle uitjes 

Wil je direct solliciteren op de vacature financieel administratief medewerker bij Actief Twente in 
Beuningen of wil je meer informatie over de vacature? Bel of mail Robert-Jan Dissel op 
06-57546225 of robertjan@actieftwente.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

 

 


