
 
 

IN- EN EXTERNE VACATURE 
 

2SWITCH ZOEKT:  
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (20 UUR / EVENTUEEL 32 UUR)  

STANDPLAATS ELST (GLD) 
 
2Switch is op zoek naar een financieel administratief medewerker. Heb je ervaring met het uitvoeren van 
financieel administratieve werkzaamheden en kun jij nauwkeurig en gestructureerd werken? Dan is 
2Switch op zoek naar jou! 2Switch heeft plek voor een nieuwe medewerker op het centraal kantoor (staf) 
in Elst (Gld). Eventuele uitbreiding met 12 uur per week behoort tot de mogelijkheden. Word jij onze 
nieuwe collega?  
 
WAT JE GAAT DOEN 

Als financieel administratief medewerker verwerk je correct en tijdig financiële gegevens in de financiële 
administratie. Dit betreft het inboeken van in- en verkoopfacturen en kas- en bankmutaties en declaraties. 
Je controleert de aansluiting in het grootboek en de sub-administraties (debiteuren, crediteuren en activa). 
Je maakt en verzendt facturen aan derden op basis van aangeleverde factuurparameters en je verstuurt 
aanmaningen. Ook beantwoord je vragen van debiteuren en crediteuren.  Je verstrekt volledige en correcte 

informatie met betrekking tot de financiële administratie aan jouw leidinggevende. 
Als uitbreiding van deze functie (voor 12 uur per week) zijn er mogelijkheden bij de ondersteuning van de 
afdeling personeelszaken. In deze functie verwerk je personele gegevens en mutaties, ziek- en 
herstelmeldingen, urenregistraties en verlofaanvragen en bereid je de uitbetaling van de 
reiskostenvergoedingen voor. Je verricht ook andere voorkomende werkzaamheden zoals postverwerking, 
archief- en kopieerwerkzaamheden. Het is een diversiteit aan werkzaamheden. Op de stafafdeling in Elst 
werken momenteel 7 medewerkers. 
 
WIE WIJ ZOEKEN 
Wij zoeken een enthousiaste collega die beschikt over kennis en ervaring op ten minste MBA-niveau. Je 

beschikt over relevante financiële werkervaring. Je vindt het prettig om een veelzijdige functie in 
teamverband te vervullen. Je werkwijze is nauwkeurig en gestructureerd. Verder ben je dienstverlenend, 
klantgericht en flexibel ingesteld en beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid. Tevens ben je goed bekend met Excel (bijv. met draaitabellen). Kennis en ervaring 

met UNIT4 Multivers is een pré. Je hebt affiniteit met onze branche en doelgroep. 
 
OVER 2SWITCH 
2Switch is een sociale- en financieel resultaatgerichte onderneming en erkend werk-leerbedrijf. Kijk voor 
meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl en op onze Facebook pagina. 
 
REAGEREN 
Herken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! Mail je motivatie en cv voor  
4 september a.s. naar personeelszaken@2switch.nl. Neem bij vragen contact op met Marc van Woesik 
(controller) via m.vanwoesik@2switch.nl. 


