
 

 

 

 

 

 

 

WKK SERVICEMONTEUR (40 uur)  

 

 

Allround Medewerker  

Financiën & HR (28 – 40 uur) 
 

MvO Energy Services B.V., gevestigd in Aalsmeer, is een bedrijf gespecialiseerd in het 

onderhouden en installeren van warmtekrachtinstallaties (WKK’s). Het bedrijf is werkzaam in heel 

Nederland en heeft een divers klantenbestand, variërend van kleine bedrijven tot grote 

ondernemingen. Ons team bestaat uit veertien medewerkers, waarvan een deel in de buitendienst 

werkt (onze monteurs) en een aantal collega’s op kantoor werkzaam is. 

Door de aanhoudende groei binnen het bedrijf en de pensionering van een collega zijn wij per 

direct op zoek naar iemand die ons komt versterken op administratief gebied (financiën, HR en 

facilitair). Als klein team is het belangrijk om goed en nauw samen te werken. Daarbij is hard 

werken in een gemoedelijke sfeer, flexibel zijn en goed communiceren ons motto. De 

communicatielijnen zijn kort, zowel binnen de interne organisatie als voor de klanten en 

leveranciers.    

Profiel: 

Als Allround Medewerker Financiën & HR ben jij een administratieve duizendpoot en spin in het 

web. Het is jouw passie om ons bedrijf op administratief gebied zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Jij vindt het een uitdaging om de financiële administratie op rolletjes te laten verlopen, en 

ondersteunt de Directie / HR Manager met allerlei HR administratieve taken. Ook zorg jij ervoor dat 

op kantoor alles goed is geregeld en er niets ontbreekt. Ben jij de aanpakker in ons team van 

collega’s en laat jij je niet gek maken door de dynamische omgeving? Dan zijn wij op zoek naar 

jou! 

Taken en verantwoordelijkheden 

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van allerlei voorkomende financiële & HR 

administratieve taken voor ons bedrijf. Je kerntaken zullen onder andere bestaan uit:  

 Je bent verantwoordelijk voor de crediteuren- en debiteurenadministratie;  

 Je voert de betalingen uit, waaronder ook maandelijkse salarisbetaling; 



 Je denkt mee over de verbetering van de financiële en administratieve procedures;  

 Je verwerkt de inkoopfacturen, en bent aanspreekpunt voor klanten en leveranciers; 

 Je draagt zorg voor het nabellen en verzenden van aanmaningen; 

 Je bent verantwoordelijk voor de HR administratie, waaronder verwerking van 

personeelsgegevens, verzuim- & verlofregistratie, salarismutaties en overige 

ondersteunende HR taken; 

 Je bent verantwoordelijk voor facilitaire taken waaronder de inkoop van 

kantoorbenodigdheden, bedrijfskleding, en inrichting; 

 Je ondersteunt de directie en kantoorpersoneel met allerlei voorkomende projecten en 

activiteiten zoals op het gebied van marketing, promotie en events. 

Functievereisten: 

 Je hebt administratieve werkervaring op financieel en/of HR gebied;  

 Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met een financieel boekhoudsysteem en/of HR systeem; 

 Je hebt ervaring met Microsoft Office en kunt gemakkelijk overweg met digitale systemen; 

 Je werkt nauwkeurig en accuraat, en kunt goed zelfstandig en in teamverband werken;  

 Je beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden, en gaat discreet om 

met vertrouwelijke informatie; 

 Je bent stressbestendig, flexibel en in staat om proactief oplossingen te bedenken.  

 

Wat bieden wij? 

 Afwisselende en veelzijdige functie in een betrokken en enthousiast team; 

 Flexibele werktijden (werken binnen schooltijden is bespreekbaar); 

 Volop ruimte om opleidingen te doen en jezelf bij te scholen; 

 Goed salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring) en prima secundaire 

arbeidsvoorwaarden; 

 Frequente teamuitjes waarbij plezier en ontspanning voorop staat; 

 

Interesse? 

Ben jij geïnteresseerd in de omschreven functie? Stuur jouw motivatiebrief met CV naar 

claudette@mvoenergyservices.nl o.v.v. de functienaam. Voor meer informatie over de functie kun 

je contact opnemen met Claudette van Oudheusden op tel. nr. 06-43051929. Kijk ook op onze 

website www.mvoenergyservices.nl voor meer informatie over ons bedrijf.   

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

 


