Wie zijn wij?
Schaapsound is audiovisueel specialist in kerken, aula’s en andere gebouwen. We werken vanuit
3 vestigingen (Zwolle, Ridderkerk en Roermond) voor opdrachtgevers door heel het land.

Wij zijn op zoek naar een

secretaresse/ financieel administratief
medewerker (1 fte)
voor onze vestiging in Zwolle
Wat ga je doen?
• Dagelijkse correspondentie met klanten per telefoon en e-mail
• Facturatie van projecten en werkbonnen
• Debiteuren- en crediteurenadministratie
• Het maken van rapportages
• Het organiseren van teamuitjes, beurzen en ‘lief & leed’
Wat verwachten we van jou?
• Je hebt minimaal een mbo-4 opleiding op secretarieel/ financieel administratief gebied
• Je hebt (bij voorkeur) ervaring in een soortgelijke functie en in financiële administratie
• Je bent communicatief vaardig, sociaal, klantgericht en organisatorisch sterk
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in spreken als schrijven
• Je weet hoe je moet werken met Office 365 (Excel, Word etc.) en hebt affiniteit met het
werken in digitale systemen
Wat bieden wij?
• Fulltime dienstverband met marktconform salaris (32-40 uur)
• Goede CAO en pensioenregeling (CAO Metaal & Techniek en PMT pensioen)
• Een enthousiast team collega’s en een mooie werkplek
• Een eigen laptop en telefoon
• Een klein bedrijf met prettig informele sfeer
• Mooie projecten om aan te werken waaronder toonaangevende historische kerken (Grote Kerk
Zwolle, Lebuïnuskerk Deventer, Walburgiskerk Zutphen, Grote Kerk Harderwijk en vele andere)
Is jouw interesse gewekt?
Dan komen we graag met je in contact! We zien jouw CV en motivatiebrief graag tegemoet.
Je sollicitatie kun je mailen naar Robert van Dalen: robert@schaapsound.nl
Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Klaasjan Schaap via 085-0663303.
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)
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