
 

 

Op korte termijn zijn wij op zoek naar: 
 

Ervaren Financieel Administratief Medewerker/-ster 
 

Phanine is het bedrijf achter o.a. het merk Souza! Phanine bestaat sinds 1998 en is een kwaliteitsleverancier van 

kindersieraden en verkleedkleding voor kinderen. 

Om de verdere groei van het bedrijf te realiseren zijn wij op zoek naar een ervaren en bekwaam financieel administratief 

medewerker/ster binnen de financiële afdeling. Deze functie zal zich sterk richten op het verzorgen van management 

informatie en rapportages, het volledige beheer en de uitvoering van de financiële administratie en de debiteurenbewaking. 

 

 

Functieomschrijving: 

• Verzorgen van managementinformatie, financiële rapportages, analyses en calculaties. 

• Beheren en bewaken van de juistheid en volledigheid van de financiële administratie. 

• Begrotingsinformatie aanleveren en bewaken van de toegekende budgetten. 

• Signaleren van mogelijkheden tot verbetering in de administratieve processen. 

• Het klaarzetten van betalingsbatches en incassobatches. 

• Het verwerken van inkoopfacturen. 

• Verzorgen van de salarisinformatie tbv de salaris administratie. 

• In deze functie werk je nauw samen met het administratie kantoor. 

 

 

Profiel kandidaat: 

• Je hebt een afgeronde financiële MBO4/HBO opleiding. 

• Je hebt minstens 3 jaar ervaring als financiële bedrijfsadministrateur. 

• Je bent accuraat en hebt logisch inzicht.  

• Je beschikt over goede kennis van en ervaring met Exact Online. 

• Je beschikt over goede kennis van MS Excel (en Excel Controller). 

• Je hebt ervaring en inzicht in administratieve processen. 

• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je hebt goede communicatieve eigenschappen en bent in staat in een klein team te functioneren. 

 

 

Wij bieden: 

Een boeiende en interessante functie binnen ons bedrijf wat gevestigd is in Sint Oedenrode. We hebben een prettig en 

informele werksfeer en een no-nonsense mentaliteit. 

24-urig dienstverband. 

Standplaats: Sint Oedenrode. 

 

Voor meer informatie kunt je bellen met Lucas Clercx, tel: 0499 376 373.  

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie mét je CV aan lucas.clercx@phanine.com 

 

Alleen op relevante sollicitaties wordt gereageerd. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst. 

Phanine 
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