
Wil jij bijdragen aan een  

duurzamere wereld? 

Vacature medewerker bedrijfsadministratie M/V 

De Terborgse HandelsOnderneming B.V. (THO) is één van Nederlands grootste leveranciers van tweedehands en 
refurbished kantoormeubilair. De THO is een belangrijke speler op het gebied van duurzame kantoorinrichtingen, 
de THO streeft naar zo min mogelijk vernietiging van goede producten. Om de klanten altijd te kunnen voorzien 
van een perfecte werkplek biedt de THO ook een assortiment nieuwe producten aan. De afgelopen jaren is de 
THO continu gegroeid, vooral door gewoon te blijven en te doen wat er belooft wordt. Een belangrijke reden voor 
het succes is het THO-team, hét visitekaartje van de organisatie. Samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid 
zijn belangrijke woorden welke de THO cultuur typeren. Om de dienstverlening op het hoge niveau te houden 
welke de THO van haarzelf verwacht, is de THO op korte termijn op zoek naar een: 

Medewerker bedrijfsadministratie m/v (vestiging Terborg) 

In deze functie ben je de financiële rechterhand van de directie. De basistaak is het verzorgen van de boek-
houding. Het bijwerken van alles wat valt onder het verwerken van de financiële administratie, denk aan het 
verzorgen van de facturen, inkoopfacturen en het debiteurenbeheer.  

Nadat je dit onder controle hebt zal er steeds meer ruimte zijn om bezig te zijn met andere financiële proces-
sen en verbeteringen. Denk aan het voorbereiden van rapporten, het maken van financiële analyses en financi-
ële controles als wel het opstellen en monitoren van KPI’s. Daarbij heb je, in overleg met de directie, de vrije 
hand om continu verbeteringen door te voeren. Belangrijk is dat je kansen ziet en deze kansen vervolg geeft, 
het kan zijn dat je hiervoor collega’s moet overtuigen, maar dat is geen enkel probleem voor je. Voor onze 
boekhouding maken we gebruik van onder andere Snelstart en Elvy Factuurverwerking. 

Om deze functie goed in te vullen ben je: 

• Werkzaam op HBO niveau, de Nederlands en En-

gelse taal machtig 

• In het bezit van kennis over boekhoudprocessen 

• Continu op zoek naar verbeteringen in het finan-

ciële proces 

• In staat om inhoudelijk de discussie aan te gaan 

• Bereid om 20 tot 40 uur per week tijd vrij te ma-

ken voor de THO 

De THO biedt: 

• Goede primaire én secundaire arbeids-

voorwaarden 

• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid om 

je rol zelf in te richten 

• Goede informele werksfeer 

• Mogelijkheden tot opleiding en dooront-

wikkeling 

• Een dienstverband voor de lange termijn 

Solliciteren of vragen? 

• Stuur jouw sollicitatie eenvoudig en snel naar 

Geert Hollander: g.hollander@terborgse.nl 

• Vragen? Bel Geert: 0315-325523 

 

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

 

 

Begin als medewerker bedrijfsadministratie 

bij de leukste kantoorinrichter                              

van Nederland! 

www.terborgse.nl 


