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Vacature Stagiaire Financieel Administratief

Medewerker (Hengelo/Almelo)

“HUUS.nl is een snelgroeiend bedrijf met een jong team.”

                           -Jimmy Hu, Finance

Wij zijn HUUS.nl! We zijn een team van 130 gekke, gezellige maar hardwerkende

mensen. HUUS.nl is dynamisch. Er is geen dag hetzelfde. Wil je ons alvast leren kennen

kijk dan op de Over HUUS pagina onderaan de website. 

Met twee winkels en kantoren verspreid over Apeldoorn, Hengelo, Almelo, twee outlets en een

webshopuitbreiding naar België timmeren we dan ook hard aan de weg!  

Wat ga je allemaal doen?

Als Financieel Administratief Medewerker ondersteun je bij de financiële administratie van HUUS.nl. Geen dag is

hetzelfde. De ene dag help je met het verwerken van facturen en het andere moment bedenk je tijdens de

teamvergadering wat je kan verbeteren of analyseer je grootboekmutaties.

Taken 

Samen met je team zorg je ervoor dat je de financiële gegevens aanlevert en verwerkt

Je verwerkt de gegevens in Exact Online

Je houdt de debiteuren- en crediteurenadministratie bij

Je zorgt samen met je team dat de gehele administratie geordend is

Wat we van jou verwachten 

Je volgt een MBO opleiding richting Financieel

Administratief Medewerker of andere relevante

opleiding

Je werkt zelfstandig, netjes en nauwkeurig

Je bent ondernemend en leergierig

Je durft om hulp te vragen

Je kan goed samenwerken

Waarom je bij HUUS.nl stage wilt lopen 

Je komt te werken in een gezellig en enthousiast team van financiële

administratief medewerkers

Je bent ambassadeur van HUUS.nl

Een fijne werkplek met een goede dynamiek, leuke collega’s en veel

gezelligheid

Een uitdagende stage met ruimte voor eigen initiatief en

verantwoordelijkheid

Je komt te werken in een groeiende organisatie met grootse ambities

Stagevergoeding

Personeelskorting

Door stage te lopen bij HUUS.nl leer je alles wat je nodig hebt voor een carrière binnen de financiële sector. Ben je net

zo nieuwsgierig naar ons als wij naar jou? Wij zijn erg benieuwd naar jouw sollicitatie. Check alvast onze teampagina op

www.huus.nl om een paar van je nieuwe collega’s te zien en stuur je sollicitatie naar vacatures@huus.nl.

Ben jij op zoek naar een te gekke stage als Financieel Administratief Medewerker

en heb jij passie voor financiën? Dan zijn wij misschien wel een match! Onze

afdeling financiën is op zoek naar een stagiaire per februari 2022.

https://huus.nl/over-huus/

