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Financial Administrator  
Ben jij administratief sterk en ben jij gewend om in een dynamische werkomgeving te werken?  
Dan is de functie van Financieel Medewerker bij ORCA Crew Services B.V. echt iets voor jou! 
 
ORCA Crew Services B.V. 
Is een dynamische dienstverlener voor Offshore- en Maritiem personeel aan haar klanten. 
Wij werken met een een klein team professionals die vanuit het kantoor in Middelburg opereren. 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor onze financiële 
administratie. 
 
De functie 
Als Financieel Medewerker is geen werkdag hetzelfde, je hebt zowel contacten met zeevarenden, 
debiteuren, crediteuren maar ook met banken en andere financieel dienstverleners. 

- Het invoeren van urenlijsten en het voorbereiden van de verloning 
- Controle op de verloning 
- Controleren en versturen van de facturen 
- Debiteurenbeheer 
- Verwerking van inkomende facturen 
- Sparringpartner van de directie 
- Het maken van maandrapportages 
- Produceren van kwartaalcijfers en omzetcijfers 
- Beantwoorden van vragen van Reders op factuurgebied en zeevarenden op loongebied 
- Proactief signaleren van onregelmatigheden en deze rapporteren 

 
Wij vragen 

- Een flexibele, proactieve en positieve werkhouding 
- Afgeronde MBO opleiding in relevante richting 
- Ervaring in een maritieme omgeving is een pré, maar geen vereiste 
- Kennis van Exact online 
- Zelfstandig kunnen werken  
- Commerciële instelling 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
- Bereidheid tot het maken van overuren als de situatie hierom vraagt 

 
Wij bieden 

- Interessante primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Een prettige en informele werksfeer 
- Ontwikkeling- en doorgroeimogelijkheden 

 
Vragen of interesse 
Bij vragen over de vacature of interesse om bij het team te komen, kun je contact opnemen met:  
 
Rob Vermeulen 
Tel +31-118-724820  
r.vermeulen@orca-crew.com  

mailto:r.vermeulen@orca-crew.com

