
 

Heb JIJ financiële skills en passie voor impact maken? Dan ben je bij 
ons aan het juiste adres! 

Ben jij opzoek naar een financiële uitdaging? Zoek jij een baan met impact? En deel jij onze passie voor 
Afrika? Dan komen we graag met je in contact! Bij Nuts2 (check www.nuts2.com) dromen we ervan om 
positieve impact te maken op de levens van de Afrikaanse bevolking. Dit doen we door te investeren in 
lokale economische ontwikkeling en werkgelegenheid. We kopen noten van boerengroepen en verwerken ze 
in onze lokale fabrieken om ze vervolgens te verkopen aan grotere spelers in de voedselindustrie. De impact 
die we hebben op het leven van de lokale gemeenschappen is groot en we willen hierin blijven groeien! 

Ons Nederlands hoofdkantoor is klein, maar onze internationale operatie is groot met fabrieken in Afrika en 
internationale handelscontacten. Voor de financiële functie betekent dit een veelheid aan uitdagingen: 
consolidatie van deelnemingen, internationaal (belasting)recht, vreemde valuta risico’s, internationaal 
betalingsverkeer, financieringsvraagstukken, marge analyse en optimalisatie. Daarvoor zijn we opzoek naar 
jou! 

Financieel administratief medewerker (32-40uur) 

Samen met zes collega’s zorg je voor de dagelijkse gang van zaken op de financiële afdeling. In deze rol houdt 
je je bezig met alle aspecten van boekhouding voor internationale handel: 

• Verwerken en controleren van de crediteurenadministratie  
• Verwerken en controleren van de debiteurenadministratie  
• Uitvoeren en beheren van de grootboekadministratie  
• Betalingen voorbereiden  
• Belastingaangiften verzorgen 
• Communicatie met banken en financiële instellingen  

Functie-eisen en profiel kandidaat: 
Onze belangrijkste eis is een MBO werk- en denkniveau met goed analytisch denkvermogen en een leergierige 
instelling. Daarbij verwachten wij een goed begrip van en een aantal jaar ervaring met financiële boekhouding. 
Verder ben je handig met Excel, spreek en schrijf je goed Engels en daarnaast is het een pré als je ook redelijk 
goed Frans spreekt! 
Jij zult DE SCHAKEL zijn tussen je directe collega’s en de controllers/manager Finance. Ook zul je de manager 
Finance ondersteunen in zijn werkzaamheden!  
 
In ons kleine bedrijf zetten we samen de schouders eronder. Wij verwachten van jou dus een proactieve en 
servicegerichte werkhouding en verantwoordelijkheidsgevoel om dat stapje extra te zetten als het nodig is. Je 
werkt nauwkeurig en uiteraard zijn communicatieve vaardigheden onmisbaar bij alle interne en externe 
contacten die je zult hebben. Onze cultuur is informeel 😉😉, met ruimte voor initiatief en eigen inbreng! 
 
Interesse? 

 Deel jij onze passie voor de allerarmsten in Afrika?  
 Zin om bij te dragen aan verdere groei en ontwikkeling van ons bedrijf? 
 Klaar voor de uitdaging om de stap naar verantwoordelijkheid te nemen?  

 
Dan maken we graag kennis met je!  
Solliciteren kan via Financieel Administratief Medewerker - Brys 

 
 

http://www.nuts2.com/
https://www.brys.nl/vacature/financieel-administratief-medewerker-sliedrecht-17647/

