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Stage Finance
Ben jij helemaal gek op cijfers en wil jij je meewerkstage uitvoeren in een
internationale organisatie? Dan zijn we misschien wel opzoek naar jou! Voor de
Finance afdeling bij de Smartwares Group zijn we vanaf eind augustus 2020 op
zoek naar een proactieve meewerk stagiair(e) voor minstens 32 uur per week die
zich wil verdiepen in de verschillende facetten van het voeren van financiële
administratie. Tijdens je stage word je begeleid door een van onze ervaren
Financial Controllers. Tijdens deze periode werk je nauw samen met je collega’s
binnen de Finance afdeling. Is deze stage precies wat jij zoekt? Dan komen we
graag met je in contact!
Wat ga je doen?
Je gaat je bezighouden met het debiteuren beheer;
Je gaat aan de slag met het crediteuren beheer;
Je gaat je bezighouden met de grootboek administratie;
Je gaat assisteren tijdens periodieke afsluitingen.
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Beginning of employment
31 augustus

Industry
FMCG

Job Location
Jules Verneweg 87, 5015 BH,
Tilburg

Date posted
mei 19, 2020

Valid through
31.07.2020

Wie ben jij?
Momenteel volg je een opleiding op minimaal MBO niveau 4 op het gebied
van bedrijfsadministratie/bedrijfseconomie;
Je bent leergierig en ambitieus;
Je bent goed met cijfers;
Je werkt accuraat;
Je kan zelfstandig te werk gaan.
Wat hebben we te bieden?
Een uitdagende stage waarbij je als volwaardig medewerker van de afdeling
zal worden gezien. Voldoende verantwoordelijkheid, goede begeleiding, en
een marktconforme vergoeding van €300 euro per maand (o.b.v. 40 uur per
week).
Een warm welkom door ruim 230 enthousiaste collega’s op ons
hoofdkantoor in Tilburg;
Een ontspannen & informele werksfeer;
Personeelskorting op onze producten. Pas op! Je hele huis staat straks vol
met onze merken!
Jouw dag start flexibel; je krijgt de vrijheid om te starten tussen 07.30 &
09.00 uur;
Ruimte voor groei op het gebied van inhoud en verantwoordelijkheid;
Legendarische feestjes, borrels én maandelijkse uitjes!
Solliciteer nu
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Smartwares Group zoekt jou!
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