Financieel administratief medewerker
HQ PLTS & 3SIXTY5
4 dagen – 32 uur
€ 2.250 - € 2.600 bruto p/m
Je kunt in september / oktober 2019 starten

Functieomschrijving
In deze veelzijdige rol ben jij o.a. verantwoordelijk voor de debiteuren- en
crediteurenadministratie voor zowel 3SIXTY5 Personal Training als PLTS. Daarnaast
ondersteun je o.a. de salarisadministratie, zorg je ervoor dat de liquiditeitsbegrotingen
worden gehaald en zet je betalingen klaar. Je zal regelmatig schakelen met de Operationeel
Managers en eigenaren.

Hieronder een greep uit je takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•

Verwerken en controleren inkoopfacturen
Verwerken en bijwerken van debiteurenadministratie
Verwerken van formulieren omtrent bijvoorbeeld ziekmeldingen, declaraties en
bestellingen
Ondersteunen van de salarisadministratie
Wekelijks contact met de accountant
Ondersteuning bieden bij het opstellen van begrotingen i.s.m. controller/directeur
Voorbereiden van wekelijks betalingen en ouderdomscontrole leveranciersposten

Functie-eisen
Dit ben jij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau op het gebied van financiële administratie en
enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie
Bij voorkeur in het bezig van een afgeronde boekhoudkundige opleiding
Uiteraard beschik jij over een goede kennis van Excel en je bent cijfermatig sterk
Ook Engels spreken en schrijven is voor jou geen enkel probleem
Je hebt kennis en ervaring met de software van Exact Online
Je bent leergiering en
Je woont in omgeving Amsterdam
Verder ben je communicatief sterk, denkt commercieel, positief, resultaat gedreven,
accuraat en flexibel
Je neemt je eigen verantwoordelijkheid
Enige affiniteit met sport is een pré

Bedrijfsomschrijving
Je komt te werken op het gezamenlijk hoofdkantoor van PLTS & 3SIXTY5. Beiden zijn
concepten in de premium fitness-sector en jong, dynamisch en vooral PLTS is sterk
groeiend. We hebben zojuist een nieuw, fijn ruim hoofdkantoor geopend vlakbij het Amstel
business park/Spaklerweg.

Arbeidsvoorwaarden
Dit bieden wij jou:
•
•
•
•
•

Een inspirerende werkomgeving in een groeiend bedrijf
Goede arbeidsvoorwaarden
Leuk team, direct contact met de eigenaren
Fijne werkomgeving
Wekelijkse sportsessies samen met je collega's

Interesse in deze functie? Stuur een mailtje naar guy@plts.nl.

Bekijk ook www.plts.nl en www.3sixty5.nl

