
 

 

 

Wat je kunt, en wie je bent! Daar geloven we in! 

 

 

Financieel medewerker (parttime) 
Financiën/ Lisse/ 20 - uur/ vast 

 

Je bent, samen met je team, verantwoordelijk voor o.a. de uitvoering en controle van de 

debiteuren- en crediteurenadministratie en je bewaakt de status van de betalingstermijnen. 

 

 

Hoe ziet jouw dag bij Bedding House eruit? 

 

Je begint de dag met de lekkerste Nespresso koffie. (Thee mag natuurlijk ook!) Welke smaak neem 

je vandaag? Je kiest voor een wat sterkere smaak, want je hebt een drukke dag voor de boeg! 

Je kletst wat met je team over het weekend en daarna is het tijd voor de wekelijkse stand-up. Wat 

speelt er en wat zijn de acties die gedaan moeten worden?  

 

Je start met je dagelijkse administratie en het checken van je email. Ook heb je een meeting 

gepland staan met je collega. Samen werken jullie aan proces verbetering op jullie afdeling.  De 

ochtend vliegt voorbij en is het lunch tijd.  De zon schijnt dus je kiest voor een leuke 

(team)wandeling door het gezellige Lisse. 

 

In de middag moet je enkele facturen laten tekenen door de directie en de HR afdeling en vraagt 

je collega om hulp bij een financiële kwestie. Jouw werkdag zit er nu bijna op. Net voordat je wil 

afsluiten zie je nog een stapeltje facturen liggen die echt vandaag ingeboekt moeten worden. 

Uiteraard pak jij dit op en handel je dit af voordat je de computer echt uit zet.  

 

Jouw werkzaamheden in een notendop: 

 Het coderen en inboeken bankafschriften 

 Uitvoering en controle van de debiteuren- en crediteurenadministratie. 

 Uitvoering en controle van debiteurenposities aangaande inkoopcombinaties 

 Het opstellen en bewaken van de voortgang/status van betalingstermijnen, als ook 

schriftelijk en telefonisch aanmanen. 

 Je levert een actieve bijdrage bij verbeter-trajecten en verdere digitalisering van de 

financiële processen. 

 

 

Wat kun je verwachten van Bedding House? 

 

Als je ’s ochtends het kantoor van Bedding House binnenstapt kijk je je ogen uit naar alle kleuren en 

mooie producten die jou vanuit de showroom verwelkomen en je wordt vriendelijk gedag gezegd 

door je collega’s. 



 

 

Met onze ontwerpen van bed- en bad textiel willen wij onze klanten een gevoel van luxe 

meegeven en de slaapkamer echt een onderdeel laten uitmaken van het woongenot.  

Wij voeren daarbij bekende eigen merken als Beddinghouse en Kardol en licentiemerken als Oilily, 

Rivièra Maison en VT Wonen.  

 

Bedding House is een familiebedrijf en dit zie en voel je terug in de sfeer; heel collegiaal en 

samenwerken met de verschillende afdelingen zijn essentieel en zeer gewaardeerd.  

 

Je komt te werken in een klein team, waardoor de lijntjes lekker kort zijn. We werken hard, maar een 

grapje op zijn tijd of het delen van je weekendavonturen waarderen we ook enorm.  

 

Wat breng je mee: 

 Jij voelt je verantwoordelijk om zaken goed te regelen en stelt je flexibel daarin op 

 Jij herkent je in de competenties accuraat, analytisch en betrouwbaar.  

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal (Duits is een pré) 

 Afgeronde MBO bedrijfseconomische opleiding of 1 a 2 jaar werkervaring in een soortgelijke 

functie 

 Kennis van SAP is een pré, maar een snelle leerling vinden wij ook passend 

 Je vindt het niet erg om in piekperiodes en vakanties af en toe meer uren te werken.   

 Je werkt graag op vrijdag 

 

Word jij onze nieuwe Finance topper? Dan bieden wij jou: 

 

 Een uitdagende functie voor 20 uur (max 24 uur) in de week 

 Thuiswerken is bespreekbaar 

 Een super gezellig team 

 Salaris in lijn met cao MITT- Schaal 5 /6 (afhankelijk van ervaring en opleiding)  

 Reiskostenvergoeding 

 Personeelskorting  

 Pensioen opbouw- aangesloten bij MITT pensioenfonds 

 

 

 

Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten! 

Stuur je CV en een korte toelichting waarom jij bij ons en in de functie past en wij nemen snel 

contact met je op! solliciteren@beddinghouse.com 

Je kunt ook via whatsapp solliciteren: 06-104 15 687 

 

Het maken van een competentie test kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 

 

 

 

 

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


