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Administratief  
Financieel  
Medewerker  
M/V 
 
Organisation : Hengst Footwear B.V. 
Industry  : Groothandel in schoenen 
Location  : Steenwijk 
Function Cat. : Administratie 
Contract  : parttime - fulltime 
Hours  : 32-40 uur 
Salary  : €- € 2500 FT 
Start date  :  



Date posted : 19 April 2021 
 
 
 
Ons jonge en ambitieuze team zoekt per direct een ondernemend teamlid voor de afdeling Administratie, in de functie van: 
 

 
Financieel Administratief Medewerker 

     
MBO 

 
32-40 uur 

     
Steenwijk 

 
 
Als Financieel Administratief Medewerker ben je medeverantwoordelijk voor het correct en tijdig verwerken 
van de financiële administratie van de in-en verkoop van onze topkwaliteit producten en accessoires. Ieder 
mode-seizoen is bij ons anders. Onze (inter-)nationale klanten waarderen onze flexibiliteit en innovatieve 
ideeën. We denken graag mee in oplossingen voor de klanten. Jij kunt daar, als Administratief Medewerker, 
een belangrijke rol in spelen. Ben jij accuraat en kan jij goed samenwerken?  Bij ons krijg je de ruimte om 
initiatieven te nemen en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie naar een 
volgende generatie. 
 
Je wordt onderdeel van ons jong en gedreven team. Als één team werken we, met alle disciplines, samen aan 
een optimale klantrelatie. Duurzame samenwerking met onze klanten realiseren wij door samen te 
ondernemen. Wij zijn lid van de Business Social Compliance Initiative (BSCI). Wij zetten ons in voor betere 
arbeidsomstandigheden in de eigen productieketens. Help ons mee! 



 
 
Functieomschrijving 
Als Financieel Administratief Medewerker ga je onder andere de volgende werkzaamheden verrichten: 

• Correct verwerken van de debiteuren- en crediteurenadministratie. 
• Bewaken van de uitstaande vorderingen, waarbij je tijdig afwijkingen signaleert en bespreekt met onze 

Sales afdeling. 
• Banktransacties invoeren en verwerken. 
• Kredietwaardigheid van de klanten controleren en verwerken in het administratiesysteem. 
• Rapportages opstellen om de interne organisatie van juiste financiële informatie te voorzien. 

 
 

Functie-eisen 
Wij verwachten dat je over het volgende beschikt: 

• Minimaal opleiding MBO-3, bij voorkeur administratieve opleiding. 
• Minimaal vier jaar werkervaring in een zakelijke werkomgeving. 
• Interesse in mode, met name in schoenen. Affiniteit met een groothandelsbedrijf is een pré. 
• Je bent accuraat, flexibel en stressbestendig. 
• Je kunt systematisch en zelfstandig werken en je kunt overzicht bewaren. 
• Je kunt goed samenwerken, je bent proactief en klantgericht. 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Beheersing van 

de Duitse taal is gewenst. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Het volgende kun je van ons verwachten: 

• Een bruto maandsalaris van maximaal €2500,-. 
• Goed inwerkprogramma. 



• Je start met een tijdelijk contract.  
Spreekt de vacante functie je aan? Solliciteer voor 5 mei 2021 bij Hengst Footwear B.V. Stuur een korte 
motivatie en jouw CV naar:  vacature@hengstfootwear.com. Je ontvangt binnen drie werkdagen een reactie 
van ons. Heb je vragen over de vacature? Neem contact op met Belinda van Drie, HRM, telefoonnummer: 
0643155729 (ook buiten kantoortijden). 
 
Kijk voor meer informatie over onze organisatie op onze website: www.hengstfootwear.com . 
 
Wij maken graag direct contact met kandidaten voor onze vacatures. Acquisitie wordt daarom niet op prijs 
gesteld. 
 

 
 


