
  
by   Parra   zoekt   een   “ADMINISTRATIEVE   COLLEGA”   
  

By   Parra   opereert   internationaal   met   4   vestigingen   wereldwijd.     

Het   hoofdkantoor   in   Nederland   stuurt   met   een   klein   team   alle   operaties   aan   ten   behoeve   van   de   

groothandel   en   retail   van   de   by   Parra   collecties   en   samenwerkingsprojecten.     

  
Vanwege   de   groei   zijn   we   op   zoek   naar   versterking   van   dit   team   en   zoeken   we   een   collega   die   

ons   administratief   kan   ondersteunen.   Jouw   werkzaamheden   sturen   en   ondersteunen   het   primaire   

process.   Je   houdt   je   bezig   met   de   cash   flow,   het   controleren   en   betalen   van   facturen,   alsook   

het   afsluiten   van   verzekeringen   en   contracten   met   leveranciers.   We   zoeken   een   nieuwe   collega   

die   zeer   gestructureerd   werkt,   handig   is   met   excel   en   graag   bezig   is   met   allerlei   

administratieve   facetten   van   de   onderneming.     

  

  

werkzaamheden   

Een   greep   uit   de   werkzaamheden;     

● Op   tijd   plannen   en   betalen   van   de   inkopen   
● Overzicht   houden   over   de   binnenkomende   facturen   van   alle   vestigingen   wereldwijd   
● Inzien   van   de   boekhoudingen   en   hieruit   de   basis   kunnen   lezen   
● Ondersteunen   van   het   team   met   administratieve   taken   
● Excel   overzichten   maken   

  
functie-eisen   

● HBO   werk-   en   denkniveau   
● Uitstekende   Engelse   en   Nederlandse   taalbeheersing,   zowel   mondeling   als   schriftelijk   
● Ervaring   en   goede   basis   kennis   van   boekhouding   is   een   must   
● Je   werkt   zelfstandig,   gestructureerd   en   zeer   zorgvuldig     
● Vertrouwd   met   Mac   OS   
● Regio   ‘s-Hertogenbosch   
● Ervaring   in   een   vergelijkbare   functie   
● Enige   affiniteit   met   de   markt   waarin   by   Parra   opereert   

  

wij   bieden   

● Werkweek   van   20-25   uur,   verdeeld   over   3-5   dagen,   maandag   t/m   vrijdag     
● Marktconform   salaris,   vakantiegeld,   pensioenregeling   
● Een   relaxte   werksfeer   op   ons   kantoor   in   ‘s-Hertogenbosch   /   met   soms   drukke   weken!   
● Personeelskorting   op   het   assortiment   

  

Zoek   je   graag   iets   tot   de   bodem   uit?   Ben   je   nauwkeurig,   gestructureerd,   communicatief   sterk   

en   werk   je   graag   mee   aan   het   versterken   van   de   organisatie?   Denk   je   oplossingsgericht   en   

herken   je   jezelf   in   deze   vacature?     

  

Mail   ons   dan   vóór   20-12-2021   je   CV   +   motivatie   naar    info@byparra.com   

  

  
  
  


