
 
Momenteel hebben wij deze vacature; 
 
‘Medewerker Financiële Administratie’ (parttime) 
 
Wij zoeken een administratieve medewerker (m/v) die als spil tussen onze in/verkoopafdeling en accountant de gehele financiële administratie 
verzorgt. 
 
Profiel: 
Je bent financieel-administratief onderlegd: Je hebt een administratief gerichte opleiding op MBO-niveau OF je hebt aantoonbare ervaring op dit 
gebied. Ervaring met het programma Mamut of een soortgelijk ERP/administratie systeem is een pré. Je gaat nauwkeurig te werk, zo merk je inge-
slopen foutjes in de administratie op en communiceer je met collega’s hoe deze op te lossen. Je bent pro-actief in je communicatie als je actie van 
collega’s nodig hebt. Je werkt graag in een (klein) informeel team, waarbinnen iedereen bereid is elkaar te helpen waar nodig. Je communiceert op 
een sympathieke maar kordate toon naar klanten en leveranciers. Je ziet uitdaging in het kloppend maken van de gehele administra-
tie/boekhouding. 
 
Werkzaamheden 
• Werken in het ERP/administratie programma Mamut. Hierin verwerken wij zowel alle klanten, orders, inkopen, alsook de gehele financiële 

administratie. 
• Financiële verwerking van alle bestellingen van onze klanten alsook alle inkopen naar leveranciers. 
• Boeken van alle bankafschriften/transacties. 
• Controleren en boeken van alle andere geldstromen/betaalwijzen (zoals Paypal, iDeal, Creditcard en pintransacties). 
• Debiteurenbeheer: Openstaande posten communiceren met klanten, zowel nationaal als internationaal. 
• Crediteurenbeheer: Inkoopfacturen controleren; Boeken op de juiste grootboekrekeningen, prijzen controleren. 
• Uitvoeren van alle nodige betalingen aan crediteuren, via bank of valuta brokers (wereldwijd, diverse valuta). 
• Creditnota’s / retouren verwerken en terugbetalen aan klanten.  
• Kas controleren en geld afstorten. 
• BTW-, ICP- en OSS-aangiftes doen en betalen. 
• Loonjournaal boeken, loonbelasting, lonen en vennootschapsbelasting betalen. 
• Vrije dagen bijhouden van personeel. 
• Regelmatig overleg met onze accountant om de gehele administratie te controleren, ter voorbereiding op rapportages en jaarcijfers. 
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Je kunt deze talen goed toepassen in zakelijke teksten en gesprekken. 
 
 
Werktijden: 
Het is een parttime functie voor 15 tot 20 uur per week, in overleg diverse mogelijkheden qua werktijden. Thuiswerken is ook bespreekbaar. 
 
Wat bieden wij? 
Je komt terecht in een gerenommeerd bedrijf zich toelegt op import en export van auto-gerelateerde tuning/styling producten. Je vult ons jonge 
team (4FTE) aan in een informele maar gemotiveerde omgeving waar alles om onze klanten en hun auto’s draait. Wij bieden een jaarcontract met 
een marktconform salaris (zoals bijvoorbeeld te vinden op loonwijzer.nl). Daarnaast krijg je uiteraard vakantiegeld, reiskostenvergoeding, oplei-
dingsmogelijkheden, gezellige collega’s in een leuke werkomgeving. 
 
Bedrijfsprofiel: 
Showoff Imports is reeds 20+ jaar een bekende naam in de tuning/aftermarket branche. Vanuit ons ruime kantoor met showroom en magazijn in 
Dongen verwerken wij bestellingen met auto tuning producten naar klanten over de hele wereld. Momenteel is onze core-business het toeleveren 
van zakelijke klanten zoals tuning specialisten, autoshops en garage’s door heel Europa. Daarnaast bedienen wij nog altijd vele particulieren vanuit 
onze locatie in Dongen en runnen wij zo’n 15 websites en webshops. Ons kantoor en dus jouw mogelijke nieuwe werkplek is gevestigd in Dongen, 
Noord-Brabant. 
 
Interesse? 
Leuk dat je Showoff Imports als je toekomstige werkgever ziet! Stuur ons direct je cv met motivatiebrief per email en dan nemen we zo snel moge-
lijk contact met je op. 
Ook als je eerst nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Ronald Gosens, ronald@showoffimports.nl of telefoonnummer 0162386890. 


