
 
 
 
Ter versterking van onze Financiële Administratie in Kevelaer Duitsland zijn wij op zoek naar een 

Medewerk(st)er Financiële administratie 
(40 uur per week) 

Als Medewerk(st)er Financiële Administratie heb je een veelzijdige functie, je bent bezig met zowel de 
crediteuren- en debiteurenadministratie alsook met meer algemene administratieve werkzaamheden. Je 
komt te werken op de afdeling Finance in een team van vijf enthousiaste Duitse en Nederlandse collega’s en 
samen zorgen jullie voor de gehele financiële administratie van de organisatie. Je hebt regelmatig 
internationaal contact met leveranciers, klanten en met medewerkers van diverse afdelingen. 

 
De functie-inhoud 
Wat ga je doen? 
 inboeken van de facturen; 
 zorgen voor de betaalbaarstelling van de facturen; 
 behandelen betalingsherinneringen; 
 aanmaken en muteren van de crediteurenstamgegevens; 
 bewaken van betalingstermijnen (debiteurenbewaking); 
 factureren 
 verwerken van ingaande betalingen 
 aanmaken en muteren van de debiteurenstamgegevens 
 
 
De functie-eisen 
Wat verwachten we van je? 
Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau in de richting van financiële administratie. Je hebt 
enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie en kennis van het werkproces binnen de financiële 
administratie. Verder ben je accuraat, heb je oog voor detail en zoek je de samenwerking op. Je beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast heb je ervaring met ondersteunende software als SAP en 
DocuWare. Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Duitse taal is een pré. 
 
 
Ons aanbod 
Hoe maken we je blij?  
Je komt te werken in een mooie functie binnen een dynamisch en ambitieus familiebedrijf. 
Ondernemerschap staat bij ons centraal en je krijgt dan ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je 
werkt in Duitsland en komt in dienst REDSUN GmbH & Co. KG. Ons uitgangspunt is een arbeidsovereenkomst 
voor de duur van één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij goed 
functioneren. We bieden je een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform 
salaris dat past bij het niveau van de functie. 
 
 
Jouw sollicitatie 
Hebben we je interesse gewekt? 
Stuur je sollicitatie met CV naar REDSUN GmbH & Co. KG, Postfach 1262, D-47612 Kevelaer, Duitsland, t.a.v. 
Simon Kemmler. Je kunt deze ook e-mailen naar personal@redsun.eu  

Voor meer informatie kun je onze vacaturesite bezoeken op www.redsun.eu/stellenmarkt 


