
 

 

 

 

 

 

 
Okuma Benelux BV is een bedrijf met ruim 40 medewerkers die de exclusieve import van Okuma CNC machines in de 

Benelux verzorgt. Ons kantoor is gevestigd in Houten en onze monteurs werken in de gehele Benelux. Ons bedrijf staat al 

ruim 40 jaar voor kwaliteit en levert naast de machines ook service en onderhoud bij klanten op locatie. 

 

Wij denken graag mee met onze klanten! Onze klant staat op nummer één. Onze medewerkers zijn betrokken, loyaal en 

enthousiast over het mooie product dat we leveren. We houden van kwaliteit, willen net wat meer aan de klant leveren en 

we nemen onze verantwoordelijkheid. 

 

 

Jij bent een belangrijke spil in de organisatie en draagt met een betrouwbare financiële administratie  

bij aan onze professionaliteit! 

Financieel Administratief Medewerker 32 - 40 u.p.w. 
 

 

Wij zijn op zoek naar een financieel administratief medewerker met ervaring op het gebied van boekhouding en 

administratie. De afdeling Finance & Administration bestaat naast deze functie uit een Controller.  

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de financiële en economische stromen van het bedrijf.  

 

 

Wat ga je doen? 

- Je zorgt voor de debiteuren- en crediteurenadministratie (verwerken in- en verkoopfacturen) 

- Je zorgt voor de financiële administratie t.b.v. de projecten 

- Je zorgt voor betrouwbare gegevens t.b.v. de rapportages  

- Je controleert de weekstaten en verzorgd de loonadministratie m.b.t. de overuren en daggeldvergoedingen 

- Je beantwoord de telefoon en pakt zelf ook de telefoon om te vragen naar de status  van een betaling of factuur. 

 

 

Jouw profiel 

- Jij bent iemand met ervaring met financieel administratieve processen 

- Jij bent iemand met een relevante opleiding op MBO-4 niveau en hebt eventueel aanvullende cursussen gedaan 

- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift) 

- Je bent stressbestendig, accuraat, proactief, gemotiveerd en leergierig 

- Je bent flexibel en weet de juiste prioriteiten te stellen 

 

 

Interesse ? 

Ben jij die teamspeler die we zoeken en weet jij je goed staande te houden in deze veelzijdige functie? Solliciteer dan direct. 

 

Reageer dan door jouw CV met motivatie te mailen naar m.vanatteveld@okuma.nl . Wij nemen zo spoedig mogelijk contact 

op. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Eline Zumbrink, Controller (030-

2412541). 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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