
 

                                                                
 
 
Functie: financieel administratieve spin in het web (20- 24 uur) 
 
Bij Travel Inventive hebben wij een droom: het creëren van impactvolle schoolreizen. Om 
ons hierbij financieel scherp te houden, zoeken wij een nieuwe collega voor  het 
financiële hart voor onze organisatie.   
 
 

Functieomschrijving:  
Als financiële spin in het web van ons bedrijf ben je verantwoordelijk voor alle financiële 
processen binnen de organisatie.  Je plant en organiseert zelfstandig je eigen werk.  
 
 
Taken en verantwoordelijkheden  

 
 Je draagt zorg voor de algehele financiële administratie (inkoopfacturen, 

bankboekingen, debiteuren- en crediteurenbeheer, verrichten van betalingen en 
het archiveren hiervan); 

 Je regisseert de voorbereidende werkzaamheden voor de loonadministratie,  
BTW-aangiftes en de jaarafsluiting;  

 Je onderhoudt contact met externe partijen (o.a. accountant); 
 
In overleg kunnen we aanvullend onderstaande verantwoordelijkheden bieden: 

 Het verwerken van financiële gegevens in periodieke rapportages voor de 
financiële en projectadministratie;  

 Het creëren van nieuwe managementrapportages te creëren; 
 Het faciliteren en coördineren van het beheer van kantoorvoorraden, bestellingen 

& contracten.  

 
 
Wat is je profiel  
Je vindt het leuk om cijfers juist te interpreteren en beschikt vanzelfsprekend over een 
sterk cijfermatig inzicht. Je bent analytisch sterk, accuraat en integer. Dit is in je 
financiële rol van levensbelang. Je bent uitermate goed in staat je werkzaamheden 
planmatig en volledig zelfstandig uit te voeren. Van nature ben je doortastend en werk je 
graag met anderen samen. Kennis en ervaring met Excel en boekhoudsoftware is een 
grote pré.  
 
Ben jij die ondernemende en accurate persoonlijkheid met een flexibele instelling? Kent 
jouw aanpak geen grenzen en werk je graag in een organisatie waar je zelf de regie 
voert over je werk?  Voel je welkom met je talent. Niet twijfelen, doen! Reageer. Je kan 
snel bij ons aan de slag. Je reactie ontvangen graag voor 15 maart op 

e.weijand@travelinventive.nl Wil je meer weten? Bel met Ellen : 076 522 30 57  
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