
Gezocht: Nieuwe (s)Teun en toeverlaat

€11,00 - €14,00 per uur 
(afhankelijk van leeftijd, 
kennis en ervaring)

+/- 5 - 8 uur per week en 
40 uur per week in de vakanties

HBO-WO niveau

Steenbergen
(lastig bereikbaar met OV)

“Ben jij een student en zoek je een bijbaan 
in de  financiële administratie?”

De vrolijke noot op de foto is Teun. Teun was jarenlang de (s)teun en toeverlaat
van de financiële/administratieve afdeling. Na zijn vertrek zoeken wij een 
nieuwe werkstudent die naast zijn/haar HBO-WO studie werkervaring wil 
opdoen in de financiële – administratieve wereld.

Naast dagverse paprika’s, een goed salaris en werkplezier krijg jij in deze functie 
werkervaring. Veel werkervaring zelfs! Geen dag is hetzelfde. Jij ondersteunt de 
financiële administratie met de maandelijkse afsluiting en het opstellen van
rapportages of tussentijdse overzichten. Daarnaast ondersteun je in de 
administratieve werkzaamheden zoals de postverwerking, het uitvoeren van 
bestellingen en het opvoeren en invoeren van nieuwe collega’s. 

“4Evergreen is één van de meest moderne en duurzame paprikakwekerijen van 
Nederland. Al 5 generaties wordt vakmanschap en passie doorgegeven. 

Het streven naar continue innovatie maakt ons een echte paprika specialist”.
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