
Leegwater Special Truck
is op zoek naar nieuwe collega’s

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en energieke betrokken financieel medewerker. Wil je 

onderdeel zijn van een gezellig team met betrokken collega’s en voldoe je aan onderstaande 

kwalificaties ? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet

Ben je in het bezit van rijbewijs CE en code 95 en zoek 

je een afwisselende baan? Laat het ons weten, stuur een 

e-mailtje of bel ons.

Heb je
 Enkele jaren ervaring met het verwerken van   

 financiële administraties
 Minimaal een afgeronde MBO opleiding   

 (Bedrijfsadministratieve richting)  

 of Praktijk Diploma Boekhouding 
 Ervaring met Accountview Exact Online is een pre

Ben je
 Beschikbaar voor een functie tussen 

 de 20 en 24 uur
 Accuraat, flexibel en resultaat- en    

 kwaliteitsgerichtheid 
 Redelijk stressbestendig

Werkzaamheden 
 Verantwoordelijk voor de grootboekadministratie,  

 kas- en bankadministratie, debiteuren- en   

 crediteurenadministratie, beheer tussenrekeningen

 Debiteurenbewaking en het verzorgen 

 van aanmaningen
 Maandelijkse afsluiting grootboek en opstellen   

 financiële rapportages
 Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden  

 met betrekking tot het  opstellen en controleren 

 van de jaarrekening
 Aanspreekpunt voor de accountant

Wij bieden:
 Salariëring volgens CAO beroepsgoederenvervoer
 Uitzicht op een vast contract (De intentie is om 

 na één tijdelijk contract een vast dienstverband 

 aan te gaan).
 Informele en goede werksfeer

Vind je het ook fijn om te werken bij een bedrijf met een prettige werksfeer, met afwisselend werk en wil je als chauffeur het liefst elke avond thuis zijn. Dan hebben wij een 
leuke en uitdagende baan voor je! Stuur je CV t.a.v. Sander naar info@specialtruck.nl of bel naar 078-6296629 of reageer via onze website www.specialtruck.nl

Wat zijn jouw kwaliteiten? 
 Bij voorkeur in bezit van ADR en/of VCA certificaat 
 Je bent verzorgd, klantgericht en communicatief vaardig 
 Oplossingsgericht 
 Woonachting in omgeving van de standplaats Zwijndrecht

Wat bieden wij jou? 
 Salariëring volgens CAO beroepsgoederenvervoer 
 Afwisselende parttime of fulltime baan
 Indien fulltime een vaste vrachtwagen 
 Keurig onderhouden en modern materiaal
 Voornamelijk dagritten binnen Nederland

Vacature boekhouder M/V Vacature chauffeur met rijbewijs CE


