
 

 
Smaakt dit naar meer? 
   
Jouw ingrediënten: 

 Je bent goed met cijfers en systemen (MBO-4 is onze 
ondergrens.  Je hebt HBO werk- en denkniveau) 

 Je hebt kennis van moderne software  

 Je denkt in processen en wilt deze actief verbeteren 

 Je hebt enige jaren ervaring in het vakgebied financiële / 
logistieke administratie 

 Je communiceert klantgericht met onze leveranciers en  
klanten 
 
Kersen op de taart:  

 Je doorziet de combinatie van financiële en logistieke 
processen 

 Je bent thuis in het (vers-) groothandelsbedrijf 

 Je ziet het zitten om je werkgebied om te zetten van 
grotendeels handmatig naar steeds verder geautomatiseerd 

 
  Ons aanbod 
  Wij bieden jou....’an offer you cannot refuse’. 

 Een zelfstandige en afwisselende functie die je prikkelt om 
van A tot Z verantwoordelijkheid op je te kunnen nemen 

 Goede arbeidsvoorwaarden (maandelijkse perioden) 

 Pensioenregeling & 23 vakantiedagen 

 Een informele werksfeer 
 
  Dit zijn de feiten: 

 versAlert Boonstra bestaat ruim 60 jaar! 

 Ons team bestaat uit ruim 20 collega’s 

 Sinds jaar en dag opereren wij vanuit een modern 
bedrijfspand, dat perfect bereikbaar is (ook OV) 

 Wij hebben alles in huis om slagerijen, groentespeciaalzaken, 
traiteurs, cateraars en horecagelegenheden te voorzien van 
een uniek en uitgebreid versassortiment 

 ‘Food for thougt’ is onze lijfspreuk 

 Wij bedienen onze klanten van A tot Z zelf 
 

 
 
 

Mail jouw CV en motivatie naar afdeling P&O – 

personeelszaken@boonstra-verswaren.nl 

 
Stevige Medewerker (Financiële) administratie ( 36 – 40 uur week) 
 

“Van begin tot eind zorg jij voor het totale administratieve proces !” 
 

Hoe?  
Door jouw ervaring met administratie, automatisering en processen ben je in staat om een 
uitdagende rol te creëren in een dynamische omgeving, met blije afnemers als eindresultaat. 
 

Met wie?  
Met meerdere collega’s op de afdeling, maar in nauwe samenwerking met alle andere 20 collega’s. 
 

Waar? 
In het mooie Peize, vlak onder de stad Groningen. 
 

Als Medewerker “Financiële “Administratie van versAlert Boonstra… 

 Zorg je voor de verwerking van de in- en uitgaande facturen 

 Zie je toe op de juistheid van financiële/logistieke processen en boekingsgangen 

 Stem je bij afwijkingen en verbeteringen af met collega’s 

 Communiceer je actief met leveranciers en klanten  

 Heb je een grote affiniteit met ICT  

 Los je disputen en debetsaldi bij leveranciers en klanten op 

 Ben je de vraagbaak voor de gehele interne organisatie 
 
Je verantwoordelijkheden zijn breed, omdat je het hele proces begeleidt: 

 Je managet de gehele “financiële” Administratie 

 Je realiseert een efficiënte boekingsgang  

 Je zorgt voor overdraagbaarheid van je taken bij afwezigheid door processen te beschrijven en 

operationele afwijkingen in het proces te documenteren 


