VOLVO GROUP TRUCK CENTER
CREDITEUREN ADMINISTRATEUR
.

WERKZAAMHEDEN:
Voor de afdeling Accounting & Company Control in Rotterdam zijn wij op zoek naar een pro-actieve Crediteuren
Administrateur die stevig zijn/haar schoenen staat. Op de afdeling zorg jij samen met de andere collega’s voor een goede
en overzichtelijke verwerking van de stroom van binnenkomende facturen. Als Crediteuren Administrateur ben je onder
andere verantwoordelijk voor het boeken, coderen, controleren en het tijdig betalen van facturen. Je staan in contact met
zowel klant als collega 's waardoor de functie een afwisselende baan is.
Een greep uit het takenpakket van onze Crediteuren Administrateur:








Verwerken van de inkomende facturen;
Zorgdragen dat de facturen op de juiste wijze worden geautoriseerd;
Onderhouden van contacten met de verschillende vestigingen en diverse leveranciers;
Opstellen en versturen van overzichten van openstaande facturen per afdeling
Actieve rol in het nakomen van een tijdige betaling richting leveranciers.
Beheren van diverse tussenrekeningen

WIJ BIEDEN:
 Concurrerende arbeidsvoorwaarden
 Collegiale, informele werksfeer
 Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
 Een stabiele organisatie (best presterende dealership in Europa)
 Een jaarcontract, direct gevolgd door een vast contract (mits met wederzijds welbevinden)
JOUW PROFIEL:






Je beschikt over minimaal een MBO diploma in bedrijfseconomische richting;
Enige jaren relevante werkervaring;
Goede kennis en vaardigheden in SAP en Excel;
Een collega met goede communicatieve en contactuele eigenschappen;
Een accurate collega met een resultaatgerichte hands-on instelling.

Volvo Group Truck Center (onderdeel van de Volvo Groep) heeft 11 vestigingen in de Randstad. Als Volvo en Renault
bedrijfswagendealer biedt Volvo Group Truck Center het volledige productenprogramma. De passie voor innovatie is
onderdeel van onze visie om de toonaangevende leverancier te zijn van commerciële transportoplossingen. Fundamenteel
voor dit succes is het werven, ontwikkelen en binden van de beste professionals
Kijk voor meer informatie over Volvo Group Truck Center op www.volvogrouptruckcenter.nl
Graag ontvangen we per email je motivatie en CV. Dit mag naar:
Volvo Group Truck Center BV
t.a.v. Bert aan den Toorn (Recruiter a.i.)
Albert Plesmanweg 69, 3088 GB Rotterdam
06 39 44 05 98 / humanresources@volvo.com

