
Symbiont Consulting
Voor één van onze klanten zijn wij op zoek naar een 

FINANCE ASSISTANT

Heb jij oog voor detail en affiniteit met cijfers? Ben je proactief en wil je graag werken in een organisatie met internationale
standaarden? Solliciteer dan nu!

Onze klant is marktleider binnen de productie- en handelssector in Suriname. Zij exporteren producten naar landen in de regio
en maken deel uit van een beursgenoteerde multinational. Om het Finance team te versterken zijn zij op zoek naar een
accurate en flexibele Finance Assistant.

DE FUNCTIE:
Als Finance Assistant draag je bij aan een tijdige en accurate vastlegging en archivering van financieel administratieve
gegevens. Je bent verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer en stemt tussenrekeningen met elkaar af. Je verricht controles
van de kasafsluitingen en maakt specificaties van diverse grootboekrekeningen op. Verder voer je financiële gegevens in de
beschikbare databases in en tref je voorbereidende werkzaamheden voor de totstandkoming van maandelijkse financiële
rapportages. Ook neem je een proactieve rol in bij het bedenken en doorvoeren van verbeteringen als knelpunten in de
financiële processen worden geïdentificeerd.

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES:
▪ Minimaal een MBO+ opleiding met als studierichting Accountancy, Bedrijfseconomie, of daaraan gelijkgesteld.

▪ Minimaal 2 jaar werkervaring met financieel administratieve processen.

▪ Affiniteit en vaardig in het gebruik van IT-tools zoals ERP (kennis van SAP B1 is een pre) en Excel (Advanced Level).

▪ Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal.

▪ Ervaring in de industriële sector is een pre.

▪ Stressbestendig, effectief samenwerken en bereid zijn tot het volgen van cursussen/opleidingen.

HET AANBOD
Een goed salaris en aantrekkelijke secundaire voorwaarden, een dynamische werkomgeving en mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling en groei behoren tot het aanbod voor deze functie.

Sollicitaties met Curriculum Vitae kunnen tot uiterlijk 28 juni 2022 per e-mail gericht worden  aan 
sollicitatie@symbiontconsulting.net
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