
  

 

 

 

 

Bij Waterman Onions in Emmeloord draait alles om uien. Wij kopen uien van telers in binnen 

en buitenland en leveren die gesorteerd en (klein)verpakt aan onze klanten. Kennis, 

betrouwbaarheid en kwaliteit zijn sterke troeven bij Waterman Onions. Daarnaast vinden we 

het belangrijk om te innoveren om zo voorop te blijven lopen in de markt. Wij zijn er trots op 

dat de medewerkers samen met onze leveranciers en klanten de liefde voor uien delen.  

 

Voor de afdeling Finance & HR zijn wij op zoek naar een  

 

Medewerker Finance & HR m/v 
Fulltime, maar ben je geïnteresseerd in een parttime job, solliciteer ook! 

 

 

 

Wat ga je doen? 

Je werkzaamheden bestaan uit financieel administratieve taken zoals crediteurenadministratie, 

verkoopfacturatie, debiteurenbewaking. Ook controleer je de administraties, voer je correcties 

uit en ondersteun je waar mogelijk de financieel manager bij diverse administratieve 

werkzaamheden. 

 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de personeelsadministratie. Hierbij moet je denken 

aan het verwerken van de uren, aanleveren van de benodigde data t.b.v. de maandelijkse 

payroll, alle administratieve handelingen rondom in- en uitdienst van medewerkers 

(arbeidscontract, diverse formulieren en meldingen etc.)  en het uitvoeren en bewaken van het 

verzuimprotocol.   

 

Kortom, een veelzijdige job! 

 

Wat moet je kunnen? 

• MBO+ werk en denkniveau (in een administratieve/boekhoudkundige richting) 

• Ruime kennis van Excel, Word en ervaring met een boekhoudkundig pakket 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Accuraat, oog voor detail, in staat om eigen werk goed te organiseren, leergierig, 

kritisch  

• Integer en flexibel 

 

 

Ben jij de zelfstandige en administratieve duizendpoot die wij zoeken? En wil je ervaren 

hoe inspirerend het is om bij een modern, groeiend en gezond bedrijf te werken met 

prima arbeidsvoorwaarden? 

Neem dan contact op met Marianne Zoodsma van DZ & Partners BV (t 0527-619468 of 06-

50 254 968). Een brief met CV kun je mailen naar info@dzenpartners.nl  

 Heb je vragen? Bel dan met DZ & Partners (T: 0527 619 468)  

 

 

 


