
 
 

Financieel Medewerker (24-32 uur) 
 
 
 
 
FINANCIEEL MEDEWERKER 
Ben jij een allrounder op financieel gebied? Zijn cijfers en financiële vraagstukken jouw ding? Werk je graag in een dynamische omgeving en 
groeiend bedrijf? Lees snel verder! 
 
Wij zijn op zoek naar een Financieel Medewerker, voor versterking van het financiële team. Als Financieel Medewerker ben je in de breedste 
zin verantwoordelijk voor het ondersteunen van de financiële administratie van SBI Homebrew BV en Selected Brewing Ingredients BV. Je 
werkt in een klein team in een informeel bedrijf. Het betreft een functie voor de lange termijn.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERESSE? 
Heb je interesse in een leuke uitdagende baan bij een internationaal groeiend bedrijf in de speciaalbier-branche, dan zien we graag je 
sollicitatie graag tegemoet! Heb je een vraag over deze vacature of wil je aanvullende informatie? Neem dan contact op met Marloes 
Stobbelaar via 06-20410037 of marloes@sbi4beer.com  

HET TEAM SBI: 
Het team waarvan je deel gaat uitmaken bestaat uit enthousiaste medewerkers; momenteel 16 collega’s. SBI is gevestigd in Veghel. 
Voor meer informatie over ons bedrijf zie www.sbi4beer.com  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

FUNCTIE OMSCHRIJVING: 
• Beheren en bewaken van de juistheid en volledigheid van de  
   financiële administratie. 
• Uitvoeren van debiteuren- en crediteurenadministratie. 
• Beheer van o.a. artikelen, contracten. 
• Controleren en verwerken van inkoop- en verkoopfacturen. 
• Bijdrage leveren aan het maken van procedures en signaleren van    
   mogelijkheden tot verbetering in de administratieve processen. 
• Verzorgen van financiële rapportages. 
• Onderzoeken van bepaalde financiële vraagstukken bij projecten. 
 

Wil je graag werken in de speciaal bier-branche? 

THE FINEST INGREDIENTS SELECTED FOR YOU! 

FUNCTIE-EISEN: 
• Je hebt een afgeronde financiële opleiding. 
• Je hebt minstens 3 jaar ervaring als financieel medewerker. 
• Je bent accuraat en kunt prioriteiten stellen. 
• Je beschikt over goede kennis van Exact Online en MS Excel. 
• Je hebt ervaring en inzicht in administratieve processen. 
• Je hebt ervaring met telefoongesprekken rondom debiteuren / relaties. 
• Je hebt goede communicatieve eigenschappen en bent in staat in een  
   klein team te functioneren. 
• Je bent zorgvuldig in het omgaan met vertrouwelijke informatie. 
• Je kunt makkelijk schakelen tussen diverse werkzaamheden. 
• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal,  
   zowel mondeling als schriftelijk. 
 

WAT BIEDEN WIJ IN DEZE BAAN: 
• Een afwisselende baan voor 24 tot 32 uur.  
• Informele en gezellige sfeer in het team, binnen een dynamisch en resultaatgericht bedrijf. Initiatief en meedenken wordt gewaardeerd! 
• Een leuke branche met ambachtelijke vakmensen die hun passie voor het bierbrouwen belangrijk vinden. Kwaliteit en service staan hoog  
   in het vaandel. 
• Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
• Mogelijkheden om jezelf te ontplooien en mee te groeien met het bedrijf. 
• Uitzicht op een vast arbeidscontract bij goed functioneren. 
• Pensioen bij Allianz PPI. 
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