
 

 

 

 

 
 
 
Ervaren Financieel Medewerker – 36 tot 40 uur per week 
 
 
Ter uitbereiding van ons team zijn wij op zoek naar een ervaren Financieel Medewerker voor 
36 tot 40 uur per week. Zie jij jezelf binnen deze rol uitblinken en denk jij een aanvulling te zijn 
voor ons Finance team door jouw enthousiaste persoonlijkheid, opgedane financiële kennis en 
jouw gedrevenheid? Lees dan verder en neem contact met ons op voor een kennismaking! 
 
Wat houdt de functie in? 

✓ Je bent verantwoordelijk voor het juist en volledig verwerken van binnenkomende 
facturen in Zenvoices en zorgt er vervolgens voor dat deze na goedkeuring door 
geboekt worden naar het boekhoudpakket 

✓ Het tijdig klaarzetten van het wekelijkse betaalbestand  
✓ Zorgdragen voor een juiste facturatie aan afnemers 
✓ Verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer zoals het versturen van 

betalingsoverzichten, aanmaningen en ingebrekestellingen  
✓ Het dagelijks verwerken van de bankmutaties  
✓ Signaleren bij overschrijden kredietlimieten en onderneemt de juiste acties 
✓ Je ondersteunt de Finance Manager bij onder andere de periode- en jaarafsluiting 
✓ Het uitvoeren van diverse voorkomende financiële / administratieve werkzaamheden 

 
Wat vragen wij? 

✓ Je beschikt over MBO werk- en denkniveau  
✓ Je hebt enkele jaren relevante werkervaring opgedaan  
✓ Ruime ervaring met een ERP pakket, SAP Business One is een pre  
✓ Goede beheersing van MS Office, met name Excel en affiniteit met automatisering 
✓ Je beschikt over goede mondelinge, schriftelijke en communicatieve 

vaardigheden en werkt nauwkeurig 
✓ Je bent hands-on ingesteld en kunt zaken zelfstandig oppakken 

 
 

Interesse? 
Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we elkaar ontmoeten! Stuur dan 
vandaag nog je CV met motivatiebrief, onder vermelding van de vacaturenaam, ter attentie 
van Irma Arts naar HR@joannusmolen.nl.  

 
 
Ons bedrijf 
Joannusmolen is een bedrijf met een sterke erfgoed in waardevolle biologische graanproducten en de 
toepassingen van granen in babyvoeding, tussendoortjes en snacks. Al sinds het ontstaan hebben wij een 
pioniersrol ingenomen, door bijvoorbeeld de eerste gecertificeerde biologische producent van Nederland 
te zijn. Deze pioniersrol kenmerkt ons bedrijf en staat centraal in onze missie en bijdrage die wij willen 
leveren aan de wereld: toegang tot gezonde en verantwoorde voeding voor jong en oud. En door continue 
te pionieren en te innoveren hebben wij al prachtige stappen gemaakt in de ontwikkeling van 
verantwoorde producten voor een steeds grotere groep consumenten in steeds meer delen van de wereld. 
 
Ons team 
Het team van Joannusmolen bestaat uit een groep van enthousiaste, diverse mensen die allemaal een 
belangrijke bijdrage leveren aan onze missie. Iedereen heeft haar unieke kwaliteiten en krijgt de volledige 
ruimte om aan ondernemerschap, eigenaarschap, impact en vertrouwen te bouwen. Dit alles zorgt onder 
andere voor een hoge mate van werkplezier bij Joannusmolen. 
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