
 

 

 

  

De organisatie 

Heus Staal Papendrecht B.V. (HSP) is een handelsonderneming en heeft zich gespecialiseerd in de 

levering van stalen halffabrikaten. Het bedrijf bedient vrijwel alle industriële sectoren en tot haar 

klanten behoren constructie- aannemers- snij- en installatiebedrijven, alsmede bedrijven actief in de 

grond, weg en waterbouw, de scheeps- en de baggerindustrie. 

 

De functie 

Wij zijn zoek naar een medewerker op onze finance afdeling. Het betreft een veelzijdige financiële 

functie met in ieder geval volledige verantwoordelijkheid voor de crediteurenadministratie. Parttime 

invulling behoort tot de mogelijkheden. Het finance team bestaat inclusief deze vacature uit 3 

personen. Daar waar nodig, bijvoorbeeld tijdens vakanties, zal je worden ingezet om de 

werkzaamheden van je collega’s over te nemen. 

Tot de taken behoren 

• Het voeren van de volledige crediteurenadministratie; 

• (Ondersteuning bij) de maandelijkse en jaarlijkse afsluiting van de administratie en hierover 

rapporteren aan de directie en controller van de De Heus Groep;  

• (Ondersteuning bij) het opstellen van de diverse periodieke aangiftes zoals omzet- en 

loonbelasting;  

• Ondersteuning bij diverse HRM werkzaamheden zoals salaris-, verzuim-, vakantiedagen en 

personele verzekeringen administratie 

• Voorbereiden van het dossier tbv van, en onderhouden van contacten met, onze externe 

accountants; 

• Het onderhouden van contacten met banken, verzekeraars en “facility” leveranciers; 

• Het uitvoeren van overige administratieve werkzaamheden. 

Functie-eisen 

• Minimaal een relevante afgeronde financiële opleiding 

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Affiniteit met automatisering in het algemeen 

• Expertise met betrekking tot Microsoft Excel en andere database analyse tools 

• Ervaring met Microsoft Dynamics/Navision is een pre 

• Minimaal  30 uur per week beschikbaar  

• In het bezit van eigen vervoer. 
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Wij bieden: 

Een plezierige werkomgeving in een bedrijf met korte communicatielijnen; 

Goede arbeidsvoorwaarden; 

Uitzicht op een vast dienstverband.  

Standplaats 

Papendrecht 

Interesse? 

Indien bovenstaande vacature je aanspreekt, je een hands-on mentaliteit hebt en je denkt deze 

vacature succesvol te kunnen vervullen, stuur dan je motivatie en  CV naar Angela de Heus, postbus 

86, 3350 AB Papendrecht, of mail naar angela@heusstaal.nl. 
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