
    
                              
 
 

Financieel Administratieve Starter (m/v) 
HBO, Proactief, Nieuwsgierig, Humor, (30-40 uur), doorgroeifunctie 

 
VanDerEng BV. 

Lijnbaan 45 

1969ND HEEMSKERK 

www.vandereng.nl 

 

Algemeen 

VanDerEng is een veelzijdig en zeer innovatief productiebedrijf in kunststoffen. Wij zijn specialist in de 

productie van extreem sterke industriële labels. Onze labels vervullen veelal een logistieke en 

identificerende functie. Daarnaast groeit onze spuitgietafdeling waar wij tal van gespecialiseerde items 

produceren, hand over hand. Wij hebben een Internationaal werkgebied, kennen een open 

werkklimaat met een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling. Onze omzet realiseren wij middels 

rechtstreekse verkoop, via 80 resellers en via een zestal webshops 

 

VanDerEng staat voor inclusief werkgeverschap, dus ook kandidaten met een afstand tot de 

arbeidsmarkt worden van harte uitgenodigd te reageren.  

 

Het werk 
Door het aankomende vertrek van een van onze collega zijn we op zoek naar een proactieve doener 

die zich absoluut verder wil ontwikkelen. We bieden jou een functie met veel afwisseling. Het is 

belangrijk dat je ondernemend bent en werk ziet liggen. Je maakt onderdeel uit van een klein, maar 

ambitieus team. 

De werkzaamheden bestaan uit het vanuit de productiegegevens controleren van de geautomatiseerd 

opgemaakte facturen, het controleren en inboeken van inkomende facturen, het boeken van alle 

administratieve en financiële mutaties, het debiteurenbeheer, het uitwerken van diverse financiële 

rapportages w.o. de tussentijdse V&W en balans. Daarnaast bestaat het takenpakket uit de 

ondersteuning van onze WBSO-administratie, de projectenadministratie en de implementatie c.q. 

beheer van enkele specifieke applicaties binnen ons ERP-pakket. 

 

De ideale kandidaat 

Onze ideale kandidaat is afgestudeerd op HBO niveau. Je bent op zoek naar een open omgeving 

waarin je veel kunt leren. Na een jaar of drie ben je klaar voor een zwaardere functie binnen de 

organisatie. Je hebt een gezonde ambitie om bij te dragen in onze groei. Hierbij hebben wij de 

volgende kenmerken voor ogen: 

Ä Bovenal; een proactieve instelling en leergierig 

Ä Afgeronde HBO-opleiding (FA, BE of SPD) 



    
                              
 

Ä Uitgebreide kennis van Excel en Word 

Ä Affiniteit met (financiële) software pakketten 

Ä Een zeer scherp oog voor details  

Ä Goede communicatieve vaardigheden 

Ä Een gezond gevoel voor humor (belangrijk!) 

Ä Flexibele instelling 

Ä Woonachting binnen 10km van Heemskerk 

 

Deze baan is niet strak aan tijd gebonden. Wij geven de voorkeur aan een indeling van het aantal 

uren over 5 dagen. Graag je sollicitatie per e-mail naar ernst.dehaas@vandereng.nl 

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met het hoofd Financiële Administratie Liesbeth 

Weel: 088-8810800 

 


