
 

 
 

   

 

VACATURE: 

 
 

VAEX is op zoek naar een enthousiast en gedreven persoon voor de functie van financieel 
medewerker voor de administratie van de handel in de levende have en transport. Als financieel 
medewerker ben je verantwoordelijk voor de gehele administratie, het voorbereiden van 
rapportages en het voorbereiden van controle werkzaamheden. Een uitdagende financiële functie 
binnen een informeel hardwerkend familiebedrijf met veel doorgroeimogelijkheden! 
 

 

 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Het accorderen en boeken van kostenfacturen; 
 Het controleren van de boekingen van verkoop- 

en inkoopfacturen (facturatie door commerciële 
binnendienst); 

 Het boeken van bank- en kasmutaties; 
 Zorgdragen voor de interne doorbelastingen 

naar afdelingen en gelieerde bedrijven evenals 
het aansluiten van intercompany verhoudingen; 

 Het verwerken van balansmutaties (w.o. 
materiële vaste activa en overlopende posten); 

 Het selecteren en voorbereiden van betalingen; 
 Het voorbereiden van de aangifte BTW en het 

verwerken van de opgaven restitutie 
buitenlandse BTW evenals Intrastad, CBS en ICL; 

 Het maandelijks zorg dragen voor een volledige 
en juiste balans en resultatenrekening; 

 Het voorbereiden van het balansdossier ten 
behoeve van de (interim) accountantscontrole; 

 Overige ad hoc werkzaamheden ten behoeve 
van de financiële administratie; 

 Een goed salaris dat zeker past bij de 
verantwoordelijkheid in deze functie. 

 

PROFIEL 
 

 Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een 
financiële richting (b.v. bedrijfseconomie of 
accountancy) of MBO+ met aantoonbare 
werkervaring;  

 Goede kennis van Word en Excel; 
 Ervaring met Navision is een pré; 
 Goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal; 
 Geen 9-5 mentaliteit gezien het internationale 

handelskarakter van het bedrijf; 
 Affiniteit met de agrarische sector is een pré. 

WAT HEEFT VAEX TE BIEDEN? 
 

 Een dynamische en interessante werkomgeving 
gezien het internationale karakter van het 
bedrijf; 

 Een collegiale en informele werksfeer met veel 
ruimte voor eigen inzicht en 
verantwoordelijkheid; 

 Mogelijkheden om door te groeien binnen de 
organisatie; 

 Een goed salaris dat zeker past bij de 
verantwoordelijkheid in deze functie. 

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE? 
 
 Mail jouw sollicitatiebrief en C.V. naar: 

po@vaex.nl t.a.v. Annalies Oomen 
 Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen 

met Annalies Oomen  tel. +31 (0) 486 47 22 50  

 

HET BEDRIJF 
Waarom relaties ons zien als dé partner in de internationale handel van biggen, varkens en runderen? 
Waarschijnlijk omdat we in de afgelopen 40 jaar hebben geleerd dat het veel meer is dan veehandel alleen. Het 
is een kwestie van kwaliteit en expertise. Klantgerichtheid. Kennis van de markt. Oog voor dierwelzijn. En de wil 
om maximale waarde te creëren voor onze relaties, afnemers én leveranciers. Dat biedt vertrouwen. De reden 
dat je ons overal tegenkomt. In Europa, maar ook ver daarbuiten. Waar we ook komen, overal zijn we  
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