AMF Tromp en AMF Den Boer – voorheen Tromp Group – leveren perfecte apparatuur en volledig
geïntegreerde bakkerij oplossingen om wereldwijd industriële en ambachtelijke bakkers nog beter van
dienst te kunnen zijn. In deze nieuwe constructie zijn we optimaal in staat om oplossingen te
presenteren voor de productie van brood en zachte broodjes, artisanaal brood in vele varianten, pizza,
pita en foccacia achtige producten, korstdeegproducten en croissants, cakes en taart. Samen met de
nieuwste bakkerij innovatie biedt AMF deskundige ontwerp- en applicatie-engineering, productieexpertise, integrale systeemintegratie, projectbeheer, installatie, training en levenslange onderdelen en
serviceondersteuning.
AMF Den Boer zoekt per direct voor de vestiging Dalfsen/Nieuwleusen een
Administratief/financieel medewerker (Fulltime)
Als Administratief/financieel medewerker ben je de spin in het web als het gaat om controle van in- en
uitgaande (inkoop) facturen en onkostendeclaraties. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en
uitwerken van betalingen en geeft ondersteuning aan andere afdelingen binnen het bedrijf. Je stelt
rapportages op voor het management. Je doet daarnaast allerhande administratieve handelingen
variërend van registraties, agendabeheer, notuleren tot aan het reserveren van vluchten en hotels.
Verder ontvang je gasten, neemt de telefoon op, verzorgt de basis facilitaire zaken op kantoor zoals de
ontvangstruimte en voorzieningen
Wat vragen wij van jou?
Je hebt minimaal een MBO-4 werk- en denkniveau en werkt graag resultaat- en verbeteringsgericht.
Flexibiliteit en zorgvuldigheid zijn belangrijk evenals een aantal jaren werkervaring. Je beheerst de
Nederlandse en Engelse taal en eventueel de Duitse en/of Franse taal. Je bent een energieke,
representatieve en servicegerichte persoonlijkheid.

Wat bieden wij?
AMF Den Boer biedt een dynamische en technische omgeving, waarin kwaliteit en service hoog in het
vaandel staan. De sfeer is informeel. In Dalfsen werken ongeveer 20 medewerker in een klein en hecht
team.
Interesse?
Stuur dan je CV met motivatie aan Irma Berendsen, HR Business Partner i.berendsen@trompgroup.nl.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Tom Assink, General Manager
Service (t.assink@denboerbs.nl)

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

