
 

 
 

   

 

VACATURE: 

Wellicht lig jij nu lekker op een strandbedje te overdenken waar jij na je vakantie jouw eerste 
stappen wilt gaan zetten? Of fantaseer jij met een cocktailtje in je hand over je 
ontwikkelmogelijkheden binnen een nieuwe organisatie?  
 
Wellicht is VAEX op zoek naar jou! 
 
Lees snel de onderstaande checklist en begin na de zomer met een frisse start in een jong en 
ambitieus team:  

▪ Ben jij op zoek naar een uitdagende en leerzame functie binnen een financieel team van een 
groeiende organisatie?  

▪ Ben jij graag bezig met getalletjes bezig?  
▪ Ben je graag verantwoordelijk voor de uitvoering van de complete boekhouding een 

organisatie, waaronder ook het verwerken van inkoopfacturen en het boeken van 
bankmutaties? 

▪ Houd je graag overzicht en ben je graag in control? 
▪ Lever jij graag een bijdrage aan het opstellen, analyseren en verbeteren van rapportages 

evenals aan projecten om processen te optimaliseren?  
▪ Ben jij een strever die graag op deadlines reageert? 
▪ Herken jij je als persoon in de volgende kernwoorden: team-player, accuraat, kritisch, 

zelfstandig, initiatiefrijk en een gezonde dosis humor?  
▪ En heb jij een afgeronde HBO opleiding richting Finance/Controlling? 

 
Zeg jij: check, check, en nog eens check? Kortom, durf jij mede de verantwoordelijkheid te nemen 
voor de gehele administratie?  
 
Solliciteer dan nu door je CV én motivatiebrief te mailen naar po@vaex.nl t.a.v. Annalies Oomen.  
Heb je n.a.v. deze vacature nog vragen, dan kun je altijd contact opnemen met Annalies Oomen via 
+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  
VAEX – The Livestock Traders 
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