Topcon Europe Medical B.V. is het EMEA hoofdkantoor van het Japanse Topcon, een bedrijf
dat o.a. oogheelkundige diagnostische instrumenten produceert. Vanaf Capelle aan den
IJssel leveren wij medische apparatuur aan o.a. ziekenhuizen, specialisten en optometristen
in de gehele regio EMEA en verzorgen wij alle Service en Administratie op het gebied van
Logistiek, IT, Legal, HR en Finance.

Wij zijn ter uitbreiding van ons Finance en Reporting Team op zoek naar een (tijdelijke)

Medewerker Financiële Administratie
Die beschikt over analytisch vermogen; die gericht is op samenwerking. U bent integer,
flexibel en staat voor kwaliteit en verbetering. U bent klant- en servicegericht; energiek,
gedreven, resultaatgericht en kunt goed luisteren en helder communiceren.

De taken en verantwoordelijkheden van de Medewerker Financiële Administratie zijn:








Het verwerken van de binnenkomende facturen in ons ERP systeem SAP ByD
Het verzorgen van het complete autorisatieproces van de geboekte facturen
Het maken van betaalvoorstellen
Verlenen van ondersteuning bij het doorberekenen van kosten
Verlenen van ondersteuning bij het verwerken van binnenkomende en uitgaande
geldstromen in ons ERP systeem
Verlenen van ondersteuning bij het samenstellen van rapportages en afstemmingen
met interne en externe partijen
Afhandeling van declaraties




Opleiding in financieel-economische richting
Kennis van of ervaring met SAP ByD is een pré



Wat bieden wij u:
Een contract voor 6 maanden met kans op een vaste arbeidsovereenkomst. Een veelzijdige
uitdaging in een internationaal georiënteerde omgeving, een informele werksfeer waar
vernieuwing hoog in het vaandel staat. Het salaris en uw arbeidsvoorwaarden zijn zonder
meer marktconform met een 13e maand, premie vrij pensioen en 28 verlofdagen bij een
werkweek van 40 uur met flexibiliteit in werktijden
U rapporteert aan de Sr. Manager Finance EMEA.

Heeft u aantoonbare MBO+ werk- en denkniveau en tenminste 2 jaar relevante ervaring, bij
voorkeur in een internationale actieve onderneming en u beschikt naast Nederlands ook
over goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift,
Voldoet u aan dit profiel en ben je enthousiast om bij een wereldspeler op het gebied van
hightech oogheelkundige en optometrische apparatuur te werken? Dan nodigen wij u van
harte uit om te solliciteren.

