
 

 

 

Wij zijn een snel groeiende verfgroothandel in Zuid-Holland. Met 13 vestigingen en ±80 collega’s ondersteunen wij 

dagelijks meer dan 4.000 professionele schildersbedrijven. We hebben een sterke positie in de markt en zijn 

ambitieus richting de toekomst! We werken elke dag aan een nog betere klantbeleving en hebben hiervoor grote 

plannen waarbij we dit steeds verder onderbouwen op basis van (financiële) data! 

Om onze plannen te realiseren, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega: 

Medewerker financiële administratie 

Wat je doet: 

- Je verzorgt de dagelijkse verwerking van de financiële administratie; 

- Je bent hét aanspreekpunt voor het systeembeheer en de IT binnen de organisatie; 

- Je speelt een rol in data-analyse met behulp van o.a. Power BI. 

 

Hoe je dit doet: 

- Je bewaakt de verwerking van de bank-, kas- en pinmutaties, boekt onkosten- en inkoopfacturen. Je 

houdt controle op de grootboekrekeningen. Verzorgt een de financiële beoordeling van nieuwe 

klanten en controleert de kredietlimieten bij bestaande klanten. Je organiseert batch-betalingen en 

zorgt voor duidelijke cashflow overzichten; 

- Als aanspreekpunt voor het systeembeheer zorg jij dat alle computers, telefoons en systemen goed 

werken en je onderhoudt het contact met onze softwarepartner; 

- Met behulp van Power BI analyseer je bestaande data zoals bijvoorbeeld verkoopdata om te 

analyseren of een marketingactie succesvol is geweest. Wellicht ontdek jij straks wel kansen door 

productgroepen te analyseren waar we nog beter kunnen scoren!? 

Wat vragen we: 

- Je hebt minimaal een MBO opleiding afgerond; 

- Je hebt bij voorkeur al 2 jaar werkervaring in financiële administratie; 

- Je hebt affiniteit met IT; 

- Je kunt goed in een team werken en je hebt een proactieve en zelfstandige werkhouding; 

- Ervaring met software zoals Navision en Power BI zou mooi zijn. 

  



 

 

 

Wat bieden we: 

- Een goed salaris; 

- Een uitdagende baan bij een ambitieuze organisatie met een afwisselende functie voor 40 uur in de week;  

- Goede werksfeer door te werken in een leuk team en geregeld gezellige borrels; 

- Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Hier staan we altijd voor open. 

Verder praten? 

Heb je interesse en wil jij deze uitdaging aan? Stuur dan je solliciatie + CV naar vacature@simonisverf.nl. Eerst nog wat 

meer informatie nodig? Bel dan gerust met Maurice Duijzer via 010 432 28 88. 
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