
STERK IN KUNSTSTOF MAATWERK
 

Beuker SP levert kunststof leidingsystemen 
en ontwerpt en produceert kwalitatief 

hoogwaardige maatwerkoplossingen in kunststof. 
 

Onze klanten zijn veelal aannemers in de infra, 
overheden, ingenieursbureaus en 

afnemers in de industrie. 
 

Daarnaast is Beuker SP continu bezig met 
innovaties, bijvoorbeeld de productie van 

PE werkboten. 
 

Beuker SP is gevestigd in Opmeer, 
dit is tevens de standplaats

 van de functie.
 
 
 

Je gaat zowel de administratie doen van Beuker SP als ondersteunen bij de administratie van
Beuker Handel.  In deze afwisselende baan werk je samen in een klein team, waarbij je elkaar

ondersteunt en vervangt indien nodig. 
Wij zijn een zeer toegewijde ambitieuze organisatie met liefde voor- en ervaring in kunststoffen.

We streven altijd de hoogste kwaliteit en service na om ons te onderscheiden in de markt. 

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER 
Beuker SP B.V.   |   32-40 uur per week   |   Opmeer

Ordermanagement, 
Inboeken van goederen ontvangsten, 
Factureren, 
Koppelen van opdrachtbonnen e.d.
Boekhoudkundige werkzaamheden, zoals
boeken kas, bank, inkoopfacturen, 
Debiteuren- en crediteurenbeheer,
Ondersteuning van de finance manager.

WERKZAAMHEDEN

Je uren worden verdeeld tussen :Een veelzijdige en afwisselende baan in een
groeiende onderneming
Een prettige werkomgeving
Een grote mate van zelfstandigheid en de
mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen
Een marktconform salaris op basis van kennis en
ervaring
Reiskostenvergoeding
30 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband)
Pensioen

WAT BIEDEN WIJ

WIE BEN JIJ

Wij denken aan een medewerker die accuraat, collegiaal en een doorzetter is. Ben je een harde werker
met verantwoordelijkheidsgevoel en vind je het fijn om in een klein team te werken? Dan ben jij
degene die bij Beuker past!

We zijn op zoek naar iemand met enkele jaren ervaring en minimaal in het bezit is van een diploma PD
boekhouden of vergelijkbaar diploma. Ervaring met AFAS en of Inventive is een pre. Verder kan je goed
overweg met Excel. 

INTERESSE?
Wanneer jij jezelf herkent in deze afwisselende functie, stuur dan je motivatie met cv naar: a.ross@beuker-bkl.com

Check voor meer info www.beuker-intercodaminfra.com


