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Vacature code: TC070722_ADM_NL_hol 

 

Werken bij TOP Companies. Iets voor jou? 
 
 

Wij zoeken een  Administratief Financieel Medewerker (m/v)    
 
Vestigingslocatie: Ridderkerk  Omvang:  Fulltime 
Startdatum:  per direct  Functieniveau: MBO met enige ervaring 
 
Over de functie 
Voor onze Financiële afdeling zoeken we een leergierige aanpakker. De diverse TOP divisies 
en collega’s zijn jouw interne klanten. De werkzaamheden zijn breed en afwisselend. 
 
Je takenpakket omvat onder andere: 
• interne opdrachten vastleggen en controleren 
• Assisteren van de Financieel Manager 
• (Voor-)calculatie van in- en verkoop controleren 
• Het onderhouden van contact met Leveranciers en interne collega's, alsmede het 

verzorgen van bijbehorende correspondentie 
• Archiveren van documenten en dossiers 
 
Over jou 
Om voor deze functie in aanmerking te komen voldoe je aan onderstaande eisen: 
• Je hebt een afgeronde opleiding richting administratie of finance 
• Je hebt een servicegerichte en proactieve instelling 
• Je bent nauwkeurig, oplossingsgericht, stressbestendig en flexibel  
• Je bent een teamplayer, maar werkt ook goed zelfstandig 
• Je kunt goed overweg met MS Office (Outlook, Excel, Word) 
• Je hebt goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  
 
Ons aanbod 
• Werken bij een groeiend bedrijf in het Top segment van de logistieke markt. 
• Uitzicht op vast dienstverband 
• Een marktconform salaris, waarbij we rekening houden met de kennis en ervaring die 

jij met je meebrengt 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden 
• Gezellige én dynamische werkomgeving, waar persoonlijke (talent-)ontwikkeling en 

collegialiteit hoog in het vaandel staan 
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VOG verklaring 
Voor alle functies bij TOP Companies is het verplicht een actuele VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag) af te geven voor aanvang van een arbeidsovereenkomst. 
 
 
Behoefte aan meer informatie? 
Ben je geïnteresseerd geraakt, maar heb je behoefte aan meer informatie? Geen probleem! 
We komen graag in contact om je vragen te beantwoorden. Stuur een e-mail met je 
persoonsgegevens en vragen omtrent de vacature naar careers@home-of-logistics.com. 
Geef bij het onderwerp de vacature code aan zoals bovenaan dit document vermeld. Zorg je 
ervoor dat je mobiele nummer bij ons bekend is? 
 
 
Sollicitatie route 

1. Stuur een e-mail met je persoonsgegevens, opleidingsinformatie en eventuele 
werkervaring aangevuld met een korte motivatie waarom jij voor deze functie in 
aanmerking zou willen komen 

2. Wij bekijken jouw informatie en bellen eventueel na om wat zaken te verduidelijken 
3. Heb jij onze interesse gewekt dan nodigen we je uit voor een gesprek 
4. Na het eerste gesprek bepalen we het vervolg en stemmen we verder met jou af 
5. Zijn we enthousiast en hebben we het idee dat jij dat ook bent dan ontvang je van 

ons een voorstel 
6. Ga je daarmee akkoord en is jouw VOG ook op orde dan ben jij onze nieuwe TOPPER! 

 
 
Over TOP Companies 
 
Bij TOP Companies profiteren onze klanten van tientallen jaren ervaring in logistieke 

oplossingen voor alle soorten goederen. Ons wereldwijde netwerk van partners en agenten 

vormt de basis om geïntegreerde wereldwijde logistieke oplossingen aan te bieden die 

voldoen aan hun eisen op meerdere locaties met meerdere transportmodi. We zijn bekend 

in het Rotterdamse havengebied met een uitstekende reputatie op het gebied van 

betrouwbaarheid en flexibiliteit. 

Onze uitgebreide logistieke ervaring stelt ons in staat om continu oplossingen te bieden voor 

nieuwe logistieke uitdagingen met respect voor duurzaamheid en vermindering van de 

milieu-impact van onze activiteiten. Naast innovatie zijn onze mensen de basis van behaald 

succes. 
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