
Financieel Medewerker
Parttime 28 tot 32 uur

Ter uitbreiding van het fi nanciële team zijn we op zoek naar een Financieel Medewerker. Samen met 
Ronald en Peter ga jij je bezig houden met de dagelijkse fi nanciële administratie van Total Packaging. De 
werkzaamheden zijn divers en uit te breiden wanneer de mogelijkheid daar toe is. 

Dit bieden wij:
• Een goed salaris dat afhankelijk is van 

verschillende factoren dat ligt tussen €2000 en 
€3000 per maand op basis van een 40-urige 
werkweek;

• 8% vakantiegeld,  25 vakantiedagen en een 
goede pensioensregeling;

• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen 
en cursussen.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!

Solliciteren:
Graag ontvangen wij je CV voorzien van motivatie op recruitment@totalpackaging.nl.

Heb je vragen, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (0)341 – 23 20 28 je 
kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor (bereikbaar maandag t/m donderdag)

Voor meer informatie, neem een kijkje op de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke 
bedrijfs- en wervingsfi lm.

De werkzaamheden:
• Facturen controleren en inboeken;
• Inkoopfacturen controleren en inboeken;
• Crediteuren beheer;
• Verwerken van bankmutaties;
• Betaalbatches genereren;
• Administratieve werkzaamheden voor HR 

zoals het maken van contracten.

Wil jij werken met de 
mooiste merken?

Jouw kwaliteiten:
• Je bent proactief. Wanneer je ziet dat er iets 

niet klopt duik je er in en haal je de onderste 
steen boven;

• Je hebt basis kennis van Excel, je weet hoe 
formules werken;

• Je werkt nauwkeurig en accuraat; 
• Uiteraard ben je cijfermatig sterk, beschik je 

over werkervaring op een fi nanciële afdeling of 
heb je een fi nanciële opleiding op MBO niveau 
afgerond.

Wie zijn wij?
• De Total Packaging groep is dé maatwerk-

specialist in de verpakkingsindustrie.
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, 

Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars, 
Boldking en Nespresso.


