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Wij zijn op zoek naar een Administratief medewerker (m/v) – part time 24uur

Prioriteiten stellen kun je als de beste. Je werkt gedreven; zelfstandig en in teamverband en weet jezelf te
motiveren. Initiatief tonen is jouw ding, waarbij je focust op oplossingen. Lastige materie wordt door jou goed
gehanteerd, waarbij je problemen en onverwachte uitdagingen op een creatieve manier kunt oplossen. Je gaat
accuraat om met je taken en beschikt over commercieel inzicht.
Daarnaast:
beschik je minimaal over een mbo opleiding en heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
ben je klantvriendelijk, communicatief sterk en beheers je de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als in
geschrift;
ken je Microsoft Office (Word, Excel) en Outlook op je duim.
Als administratief medewerker:
op onze operationele afdeling ben je de verbindende schakel tussen Y&O en onze klanten. Klanten die gebruikmaken
van onze services kunnen met jouw hulp en inzet rekenen op hoogstaande en professionele service. Je bent
verantwoordelijk voor het volledige betalingsverkeer naar onze crediteuren en debiteuren Je hebt daarbij goed
contact met klanten, luchtvaartmaatschappijen, rederijen en transportbedrijven.
Enkele werkzaamheden zijn:
Het verzorgen van de Verwerken van debiteuren- en crediteuren administratie
Inboeken van facturen
Verwerken van bankstukken en uitgaande betalingen
Controleren van inkomende betalingen
Telefonisch te woord staan van klanten en leveranciers
Contact onderhouden met ons administratie kantoor
Dit bieden wij jou:
Je werkt in een ambitieuze, dynamische en professionele omgeving en maakt deel uit van een team van mensen die
uitblinken in wat ze doen.
Start jij je carrière bij Y&O, dan hoort daar het volgende bij:
Een marktconform salaris, inclusief vakantiegeld.
Een pensioenvoorziening.
Een tegemoetkoming in woon-werkverkeer.
Geïnteresseerd?
Dan zien wij jouw cv en motivatie graag tegemoet aan de heer Yvo Huntjens.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Yvo Huntjens, op het nummer 06-13939777
en e-mail: yvo@yando.nl
Screening maakt deel uit van de sollicitatie procedure. Daarnaast vraagt Y&O alle medewerkers een VOG.

