
Kranten - Drukwerk - Verspreiding - Reclame

Wil jij onderdeel worden van een waar begrip in Dordrecht en omgeving? Dit is je kans! 

Dordt Centraal is hét kloppende hart van de Drechtsteden als het gaat om het uitgeven van 
huis aan huisbladen, wijkmagazines en andere specials. Daarnaast is zij een betrouwbare 
partner op het gebied van Reclame en Verspreiding. Bovendien heeft Dordt Centraal zich 
gespecialiseerd in vakkleding voor diverse professionals. 

Wegens uitbreiding zijn wij voor het gehele concern op zoek naar een: 

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Minimaal 8 uur per week - Dordrecht

Het concern van Dordt Centraal is in verschillende markten actief. Onze missie is om 
deze markten samen te brengen en onze klanten een totaalpakket te bieden als het 
gaat om promotiemateriaal. Jij kan hieraan bijdragen door jouw financiële en adminis-
tratieve kennis in te zetten.  

Specifiek betekent dit dat jij je bezig gaat houden met de volgende werkzaamheden: 
	  Verwerken van inkoopnota’s;
	  Bijwerken van bankmutaties;
	  Crediteuren- en debiteurenbeheer;
	  Ondersteuning bij samenstellen periodieke overzichten in Excel
	  Analyseren van diverse verbanden uit de administratie
	  Hoofd van de afdeling Financiën ondersteunen met diverse werkzaamheden. 

Jij maakt het verschil!

In deze functie kan je je kennis van financiën en administratie combineren met je 
interesse in de commercie. Om écht het verschil te kunnen maken, is het belangrijk dat 
je nauwkeurig bent en dat je het overzicht kan bewaren in een dynamische omgeving. 
Want dat is waar het concern van Dordt Centraal zich in bevindt! Het is daarom dan 
ook belangrijk dat je snel kunt schakelen en stressbestendig bent. 

Daarnaast is het volgende belangrijk dat je:
		Minimaal beschikt over een afgeronde middelbare opleiding in 
  bedrijfsadministratie (niveau MBO 4); 
		Bij voorkeur enige ervaring in een soortgelijke functie hebt; 
		Goede beheersing hebt van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
		Goede kennis hebt van MS Office (met name Excel);
		Minimaal 8 uur per week beschikbaar bent (variabele werktijden mogelijk). 

Dordt Centraal zet jou centraal!

Werken bij Dordt Centraal betekent werken in een team waarin iedereen een voorliefde 
heeft voor de Drechtsteden. Bij Dordt Centraal wordt er hard gewerkt, maar er is zeker 
ook ruimte voor gezelligheid. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, 
er heerst een open cultuur en de lijnen zijn kort. 

Daarnaast bieden wij jou: 
		Een marktconform salaris naar kennis en ervaring;
		Een goede pensioenregeling en goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden;
		Werken in een commerciële en informele werkomgeving;
		Een verantwoordelijke functie met veel zelfstandigheid. 

Word jij onze nieuwe collega?! 
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Stuur dan jouw CV 
en motivatiebrief t/m vrijdag 5 februari 2021 naar pietvanwesten@dordtcentraal.nl 
en wie weet ben jij binnenkort werkzaam bij een mooie Dordtse onderneming!

Over Dordt Centraal
Dordt Centraal B.V. is uitgever van huis aan huisbladen, wijkmagazines en andere 
specials in de Drechtsteden. Wekelijks verschijnen er diverse titels in deze regio met 
een totaaloplage van gemiddeld 170.000 exemplaren. Maar Dordt Centraal is meer dan 
alleen een uitgever! Onder Dordt Centraal vallen nog 3 andere werkmaatschappijen:

DC Verspreiding 
DC Verspreiding verzorgt de verspreiding voor Dordt Centraal BV maar ook de verspreiding 
van drukwerk voor derden. Met ca. 150 bezorgers zorgt zij ervoor dat bezorging in de Drecht-
steden op zorgvuldige wijze plaats vindt.

DC Reclame
DC Reclame levert alle soorten reclame zoals auto/etalagebelettering, vlaggen, banners, 
spandoeken, drukwerk etcetera. Het ontwerp voor alle producten wordt verzorgd in haar 
eigen studio.

DC Vakkleding 
DC Vakkleding biedt een ruim assortiment aan werk- en promotiekleding, werkschoenen en 
PBM. Klanten worden in de ruime showroom op een vakkundige wijze geadviseerd over o.a. 
werkkleding, horecakleding en zorgkleding. Ook het bedrukken/borduren wordt op locatie 
uitgevoerd.


