Gewoon aardbeien of Favori, Furore en Sonsation. Ben jij ook nieuwsgierig naar de wereld achter de
aardbeien die je eet en heb jij een talent voor financiën, solliciteer dan op de functie van
administrateur bij Flevo Berry.

Administrateur
(24 tot 32 uur – m/v).
Wij zijn een traditioneel veredelingsbedrijf, niet GMO, die een sterke Europese positie heeft
opgebouwd door zaken van een andere kant te bekijken. Onze visie is aardbeirassen te ontwikkelen
die goed smaken, en te telen zijn met respect voor mens en natuur. Voor de verdere groei van ons
bedrijf zoeken wij financieel talent met een passie voor fruit.
Tot je takenpakket behoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het voeren van de volledige financiële administratie van Flevo Berry;
Debiteuren en crediteuren beheer;
Opleveren liquiditeitsoverzichten en de bijbehorende prognoses, waarbij je het management
team durft te challengen.
Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening;
Verzorgen van diverse fiscale aangiftes;
Ondersteunen van het managementteam bij financiering van projecten;
Bijdragen aan het opstellen en beheer van contracten met licentiehouders;
Ondersteunen bij de aanvraag- en beheer van kwekersrechten;
Je helpt het team met het verwerken van data van ons veredelingsprogramma.

Functie-eisen:
• Afgeronde relevante HBO opleiding;
• Redelijke kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré
Kerncompetenties:
• Teamspeler die zelfstandig kan werken
• Verantwoordelijk en kwaliteitsbewust
• Doelgericht
• Flexibel en proactief
Flevo Berry biedt:
Een functie voor 24 uur per week (groeimogelijkheden tot 32 uur) met voldoende afwisseling en
uitdaging binnen een informele, maar resultaatgerichte groeiende onderneming met volop kansen
voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Contact informatie:
Vind je jezelf passen in het functieprofiel en wil je graag ons team komen versterken?
Stuur dan je motivatie en CV voor 1 december a.s. per mail naar info@flevoberry.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Suiker via 06 53415668.

