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Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste:

Financieel controller - 20-24 uur (M/V)
Als Financieel Administratief Medewerker bij EP:Mensonides ben je verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden binnen de 
financiële administratie.Heb jij een ruime ervaring en passie voor cijfers? Kom werken bij EP:Mensonides.

Wat ga je doen?
• Werkzaamheden voor de gehele financiële administraties.
• Het verwerken van inkoopfacturen.
• Het crediteuren- en debiteurenbeheer.
• Het voorbereiden en verwerken van betalingen en het verwerken van bankmutaties.
• Controleren en aansluiten van diverse grootboekrekeningen/tussenrekeningen.
• Verantwoordelijk voor liquiditeitsbegroting, cash flow analyses, budgettering en indexering.
• Het opstellen en analyseren van maand- en kwartaalrapportages.
• Verantwoordelijk voor de btw aangiftes.
• Het bijhouden van de urenregistratie van het personeel.

Functie eisen:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau.
• Je bent communicatief sterk, gedreven, betrokken en betrouwbaar.
• Je hebt een proactieve en een ondernemende instelling.
• Je bent in staat om verantwoordelijkheid te dragen.
• Je kunt doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties.
• Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie.
• Je hebt ervaring met boekhoudprogramma’s.

Wij bieden:
Een gevarieerde baan binnen een leuk team waarbij je zelfstandig werkt, maar wel samen met je collega’s er zorg voor 
draagt dat de boekhouding up to date is.

Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd en/of nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?
Twijfel dan niet en stuur je CV naar: menno@epmensonides.nl

WIJ ZOEKEN EEN 
FINANCIEEL CONTROLLER
Kom werken bij dé elektronica-  
specialist van Friesland

EP:Mensonides is dé grootste elektronica en witgoed speciaalzaak van 
Friesland sinds 1978. Met de grootste belevingswinkel in Harlingen en winkels in 
Bolsward en Sneek. EP:Mensonides beschikt over een team van experts die de 

consument graag adviseert op het gebied van beeld, witgoed, geluid en klein 
huishoudelijk apparatuur. Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.
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