
Vacature 
 

 

 

Allround Financieel medewerker/boekhouder 

 

Ben je administratief goed onderlegd en weet je hoe je met klanten moet omgaan? Werk je zelfstandig, enthousiast 

en nauwkeurig? Planting Power is op zoek naar een allround financieel medewerker/boekhouder, die het leuk vindt 

zelfstandig de gehele boekhouding te doen. 

 

Over Planting Power 

Bij Planting Power bedenken en realiseren we al 22 jaar natuurlijke binnenklimaatoplossingen voor uiteenlopende 

bedrijven. Door continu te innoveren en in te spelen op trends - én door de groeiende aandacht voor gezonde 

werkomgevingen - zijn wij in Nederland uitgegroeid tot binnenklimaatspecialist. 

 

Jouw werkzaamheden  
Als allround financieel medewerker/boekhouder ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van de 

administratie, dat wil zeggen de volledige grootboekadministratie, het doen van alle voorbereidingen voor de 

jaarrekening, balansspecificaties, tussenrekeningen controleren en de vaste activa administratie. 

 

Jouw takenpakket zal onder andere bestaan uit: 

➢ Debiteur- en crediteurbeheer 
➢ Dagelijkse financiële administratie bijhouden en controleren 
➢ Verrichten van bankboekingen 
➢ Voorbereiden betaal- en incassobatch 
➢ Controleren van de grootboekadministratie en de aansluiting met de sub-administraties 
➢ Maken van (balans-) specificaties t.b.v. de jaarrekening en periodieke rapportages 
➢ Verzorgen van de loonadministratie 
➢ Tussentijdse rapportages 
➢ Aangiftes omzetbelasting 

Gevraagde kennis en vaardigheden 

✓ Je kunt zelfstandig werken, en je bent een hands-on teamplayer 

✓ Je bent cijfermatig sterk en oplossingsgericht 

✓ Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als in geschrift 
✓ Je hebt een afgeronde MBO niveau 4 opleiding, in een financiële richting 
✓ Je hebt 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie op een administratieve afdeling 
✓ Kennis van Snelstart is een must evenals ervaring met Microsoft Office 
✓ Je bent stressbestendig en accuraat 
✓ Je staat open voor andere taken 
✓ Je bent 24-32 uur per week beschikbaar (in overleg) 
✓ Je bent op korte termijn beschikbaar 

Wil je nog meer over je nieuwe werkgever weten? Op onze website (www.plantingpower.nl) kun je alle informatie 
vinden.  
 

Maak van deze vacature jouw nieuwe baan:  
Solliciteren kan tot en met 23 mei 2021. Mail daarvoor je cv en motivatiebrief naar Myrian Reuvers: 
personeel@plantingpower.nl. Je ontvangt uiterlijk 30 mei bericht.  

http://www.plantingpower.nl/

