
Visser & Visser is een toeleverancier in duurzame materialen voor de grond-, weg- en waterbouw.
Wij zijn een familiebedrijf met een team van 27 enthousiaste medewerkers. Visser & Visser onder-
scheidt zich in de markt door een klant gedreven houding en een zeer breed assortiment in combi-
natie met grote kennis van de producten. Niet voor niets hebben wij met veel van onze klanten een 
langdurig en plezierig contact. Zij weten dat wij altijd voor hen klaarstaan en met hen mee denken.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:
Financieel Administratief medewerker

 parttime-fulltime voor minimaal 24 uur per week

DIT GA JE DOEN
Je zorgt, samen met je collega’s binnen het team administratie en verkoop binnendienst,
voor een juiste, volledige en tijdige verwerking van de volgende werkzaamheden

- Het factureren van orders 
- Receptie werkzaamheden (telefoonaanname, gasten welkom heten)
- Monitoren van openstaande leveringen
- Debiteurenbeheer aanmaken, nabellen van debiteuren en opvolging geven
- Telefonische ondersteuning van verkoop binnen- en buitendienst
- Verrichten van diverse (fi nancieel) administratieve werkzaamheden. 

JIJ BENT/HEBT
- Boekhoudkundig sterk onderlegd
- Nauwkeurig, je bent graag bezig met cijfers
- Een kei in het afstemmen en contact onderhouden met collega’s ten aanzien van orders.
- Een klantgerichte instelling 
- Zelfstandig; je bent in staat zelf verschillende werkzaamheden proactief op te pakken
- Stressbestendig en kunt goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden. 
- Een afgeronde Administratie/Accountant opleiding op minimaal MBO-niveau (niveau 4)
- Goede kennis van Offi  ce,  ERP en SAP

WIJ BIEDEN
-  Een veelzijdige en uitdagende baan bij een verkooporganisatie met een breed productassor-

timent en een enthousiast, stabiel team van medewerkers. 
- Een marktconform salaris gerelateerd aan jouw opleiding en ervaring. 
- Mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. 

HEB JE INTERESSE?
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur jouw motivatie en Curriculum Vitae uiterlijk 16 augustus 
a.s. naar vacature@visserbreda.nl. Voor vragen of meer informatie, neem een kijkje op onze website 
www.visserbreda.nl of stuur een mail naar vacature@visserbreda.nl. In verband met de vakantie-
periode kan een terugkoppeling iets langer duren en vinden de oriënterende gesprekken medio
augustus plaats.

We vinden het niet prettig om naar aanleiding van deze vacature acquisitie te ontvangen.

Veldsteen 25
4815 PK Breda

(076) 5415073
 info@visserbreda.nl
www.visserbreda.nl


