
Ervaren administrateur
Vlamings is een handelsonderneming in land- en tuinbouwbenodigdheden 
met een prima reputatie. Sinds 1978 zijn we gegroeid naar een bedrijf 
met 38 medewerkers. Vanuit onze vestigingen in Steenbergen en De 
Mortel beleveren wij boer en tuinder in voornamelijk Zuid-Nederland. Ons 
productenpakket omvat meststoffen, gewasbescherming, zaaizaden/
pootgoed en overige agrarische bedrijfsartikelen. Kijk voor meer informatie 
op www.vlamings.nl.

Functie
Voor onze vestiging in Steenbergen zijn wij per direct op zoek naar een full-
time administrateur met meerdere jaren ervaring. Je draagt zelfstandig zorg 
voor de gehele financiële administratie van onze verschillende entiteiten, je 
stuurt een administratief medewerkster aan en rapporteert aan de directie. 
Je taken en verantwoordelijkheden omvatten:
• factuurverwerking,
• betalingsverwerking,
• BTW-aangiften,
• voorbereiding jaarrapporten,
• salarisadministratie,
• prognoses en controles,
• aansturing debiteurenbeheer,
• bewaking liquiditeit,
• je bewaakt en geeft adviezen mbt processen in ons ERP systeem 

(Microsoft NAV), 
• je onderhoudt contacten met o.a. accountants, bank, verzekeraars, ict 

i.o.m. de directie,
• je controleert en bewaakt het gehele administratieve proces,
• je ondersteunt de directie mbt beleid en rapporteert rechtstreeks aan 

de directie.

Profiel
• je beschikt minimaal over een afgeronde HEAO of vergelijkbare 

opleiding, 
• je hebt meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie,
• kennis in de ict is een pré (wij werken met Microsoft NAV),
• je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, 
• je bent een teamspeler en beperkt je niet tot je primaire taken en 

verantwoordelijkheden.

Aanbod
Wij bieden een brede, verantwoordelijke en uitdagende functie met veel 
ruimte voor initiatief. We werken met een gezellig team in een informele sfeer. 
Wij bieden een marktconform salaris waarvan de hoogte afhangt van de 
ervaring van de medewerker en met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Solliciteren
U kunt uw cv met motivatie richten aan: Dhr. Driedijk via marco.driedijk@
vlamings.nl. Voor eventuele vragen kunt u tevens bij hem terecht via de mail 
of via 06-5317 3930.
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