
 

 
 

Wij zoeken een nieuwe collega!  
 

NEFAB Benelux, met vestigingen in Gent (BE), Barneveld en Son, is onderdeel van de Zweedse multinational Nefab AB. 
Nefab, opgericht in 1949, levert complete verpakkingsoplossingen met een focus op het verminderen van de totale kosten 

voor onze klant en het verminderen van de impact van onze verpakkingen op het milieu. Sinds de oprichting is Nefab 
gegroeid van een lokaal product-georiënteerd bedrijf naar een prominente wereldwijde speler met een sterke marktgerichte 
aanpak. Vandaag de dag (2017) heeft Nefab ongeveer 2.460 medewerkers (waarvan circa 85 in de Benelux), met een omzet 

van circa 3.8 miljard SEK. Meer informatie over Nefab is te vinden op www.nefab.com.  

 
 

Nefab Packaging Netherlands telt 45 medewerkers en de onderneming groeit,  
daarom zijn we op zoek naar een 

Financieel Administratief medewerker 
die samen met de Finance Manager en een collega in Voorthuizen zorg draagt voor de gehele financiële 

administratie van Nefab in Nederland. 
  
 
De belangrijkste taken/verantwoordelijkheden zijn: 

- Verwerken van inkoopfacturen 
- Debiteurenbeheer samen met de Finance manager 
- Ondersteunen van de verkoopafdeling bij informatieverzoeken, zoals het invullen van formulieren en 

het monitoren van verkoop gerelateerde cijfers. 
- Controle op kostprijzen en item set-up in ons ERP systeem. 
- De financieel administratieve verwerking van projectadministratie. 
- Diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals opschonen van debiteuren/crediteuren en 

grootboekbeheer 
 
Gezien de aard van ons bedrijf en de voorkomende werkzaamheden is het mogelijk dat de Financieel 
Administratief medewerker andere dan de hierboven genoemde taken en verantwoordelijkheden uit zou 
moeten voeren. 
 
Jouw profiel:  
- MBO+ werk- en denkniveau 
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring 
- Nauwkeurig, cijfermatig inzicht, analytisch sterk 
- Praktisch ingesteld en moet goed kunnen samenwerken in teamverband 
- Goede communicatieve vaardigheden 
- Goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift 
 
Ons aanbod:  
- Je wordt onderdeel van een gemotiveerd en betrokken team binnen een professionele, open en 

uitdagende organisatie  
- Werken voor een groeiende multinational die de flexibiliteit heeft van een MKB en de kracht van een 

internationale onderneming. 
- Een marktconform salaris afhankelijk van ervaring en opleiding 
 
 

Herken jij je in bovenstaand profiel?  
Dan ontvangen wij graag op korte termijn jouw CV en motivatiebrief in het Nederlands of Engels.  
Deze kun je sturen naar jobs@nefab.nl met referentie “Financieel Administratief Medewerker”. 

Voor meer informatie over deze vacature of ons bedrijf kun je bellen naar ons kantoor op +31 342 490147 en 
vragen naar de Finance Manager. 

 

http://www.nefab.com/
mailto:jobs@nefab.nlm

