
 

 

Vacaturenaam  Medewerker Financiële Administratie 

Naam bedrijf BESIX Infra Nederland BV 

Algemeen 
informatie over 
bedrijf 

BESIX Infra Nederland is dé kennisgedreven aannemer voor wegenbouw op de Nederlandse 
markt, actief in wegenbouw, rioleringsaanleg, milieusanering en de aanleg van publieke 
ruimtes. 

Wij bieden een fullservice ondersteuning voor infraprojecten van advies en ontwerp tot en 
met de aanleg en/of het onderhoud. Wij zijn sterk in de 
disciplines voorbereiding, grondwerk, riolering, bestrating, funderingen en asfaltbeton waarbij 
we altijd de omgeving centraal zetten. Wij zijn sterk in RAW en UAV-GC trajecten én hebben 
ruime ervaring met het werken in bouwteams. 

Naast ons hoofdkantoor in Herten beschikken wij over een eigen asfaltcentrale in Roermond. 
Hierdoor zijn we niet afhankelijk van derden en kunnen we als adviseur optreden bij 
asfaltvraagstukken. 

Wij zijn onderdeel van BESIX Infra dat behoort tot de top 3-spelers op de Belgische 
infrastructuurmarkt, voor zowel publieke als private opdrachtgevers. 

In Herten en Roermond zijn 65 personen werkzaam, de sfeer is informeel en de lijnen zijn 
kort. 

  

Plaats vacature Herten 

Hoeveel uur 
(ft/pt) 

32 uur per week 

Functietekst Functieomschrijving 
 

• het voeren van deeladministraties (debiteuren en crediteuren); 
• het controleren van inkoopbonnen, boeken van in- en verkoopfacturen, controle van 

de facturen en leverbonnen op juistheid en volledigheid; 
• zorgdragen voor de voorbereidende werkzaamheden van de maandafsluiting en 

bijbehorende rapportages; 
• voeren van de projectadministratie en juiste verwerking van de projectgegevens; 
• contact met (eigen) uitvoerders, leveranciers en klanten; 
• ondersteuning bij de overige administratieve werkzaamheden 

 

Eisen Wij zijn op zoek naar iemand: 

• met een MBO+ werk- en denkniveau en analytisch vermogen; 
• met ervaring op financieel administratief gebied, als ook met het opstellen van 

financiële rapportages,  
• die een bijdrage kan leveren aan de optimalisatie van de administratieve organisatie; 
• met inzicht in de financieel administratieve processen; 
• die ervaring heeft met ERP-systemen; wij werken met MS Dynamics NAVision; 
• beschikbaar voor max. 32 uur per week, dagen in overleg en bespreekbaar. 



 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende functie binnen een informeel bedrijf en binnen het administratieteam 
dat bestaat uit 6 personen. 

• Een goed salaris en secundaire voorwaarden volgens de CAO voor de Bouw en Infra. 
• Gedeeltelijk thuiswerken is (na de inwerkperiode) eveneens mogelijk 
• Ruimte voor ontwikkeling d.m.v. opleidingen cursussen. 
• Gezellige werksfeer! 

 

Contactpersoon 
(naam en 
telefoonnummer) 

Voor meer info: Lieke van Bavel, Teamleider Financiële Administratie: 06-34135606 

Of solliciteer meteen per mail: hr.infra.nl@besix.com   

 
 

Einddatum 
reageren 

29 augustus 2022 

 

Voorwaarden:  

- SOMA Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor het actualiseren van vacatures van 

externe bedrijven.  

- Bedrijven dienen zelf de correcte informatie in bovenstaand sjabloon aan te leveren. Alleen 

compleet ingevulde documenten worden verwerkt. 

- Wanneer het document is aangeleverd, trachten wij deze binnen 5 werkdagen op 

www.somabedrijfsopleidingen.nl te plaatsen. Bij vakantieperiodes kan dit langer duren dan 5 

werkdagen, maar dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

- De vacature verloopt automatisch na twee maanden en wordt dan verwijderd van de 

www.somabedrijfsopleidingen.nl .  

- Wij gaan er van uit dat de tekst correct Nederlands of Engels wordt aangeleverd.  

- Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de vacatures op de website.  

- Afgelopen 24 maanden bij ons geschoold.  
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