
34%

ONS AANBOD

CHECKLIST

42%

Minimaal HBO niveau
Minimaal 2 jaar ervaring
Goede kennis Office-pakketten
& boekhoudkundige software (bv Exact)
Nederlands & Engels 

Voor vragen over deze vacature: mail nynke@tisg.nl of bel op 06-42603451 (ma-di-do)

FINANCIAL CONTROLLER

30%

32-40 UUR
SNEEK

45%

Wij bieden je:

Wij zijn een inkooporganisatie gevestigd in Sneek. Vanuit ons moderne kantoor, 
ondersteunen wij onze klanten met de inkoop van grondstoffen, verpakkingen en 
diensten. 
Vanwege groei hebben we binnen ons bedrijf een nieuw in te vullen functie als:

25%

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
EN TAKEN

Modern kantoor met leuke werkplekken én uitzicht over het water!

SALARIS

Kun jij met gemak bovenstaande afvinken 
dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Gezamenlijke lunches. Je hoeft dus niet meer 

's ochtends na te denken over wat je wilt eten.

Op basis van je 
ervaring ontvang je 
een aantrekkelijk 

voorstel.

ANALYSEREN EN RAPPORTEREN

VAKANTIEDAGEN

SOLLICITEREN?

Wij kennen een 
bovengemiddeld aantal 

vakantiedagen .

Ben je na het lezen van de vacature enthousiaster 
dan toen je begon? Dan zien we graag je cv 
tegemoet! Een motivatie hebben we niet nodig, als 
je solliciteert geloven we dat dat wel goed zit. 
Bovendien zullen we iedereen uitnodigen voor een 
kort (digitaal) gesprek. Zo maken we van een A4-
tje een 3D-plaatje.

Bij interesse stuur je je cv naar nynke@tisg.nl

ADMINISTRATIEVE TAKEN

We hebben de leukste klanten met producten die tot de verbeelding 

én in sommige gevallen tot de smaakpupillen spreken

OPLEIDINGSBUDGET

Toe aan verdieping? 
Wij hebben een 

opleidingsbudget voor 
je beschikbaar.

PROCESBEWAKING

Onszelf! Dit is het team wat je bij deze functie 'krijgt'. Met ons krijg je sportieve en 

culinaire uitjes, ruimte voor (kantoor) humor en een luisterend oor waar nodig.

PENSIOEN
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De toekomst is ook 
belangrijk! We delen 

de kosten van je 
pensioenopbouw

In deze rol werk je samen met de Operationeel Manager en adviseert 
en ondersteunt bij diverse processen.

Binnen de Triple i Sourcing Group kennen we 3 entiteiten en snel 
kunnen schakelen met het behoud van overzicht is belangrijk.

Je bent uniek in je soort én in je rol bij ons. We vragen je om mee te 
denken in het verbeteren van processen waarbij zelfstandigheid, 
creativiteit en een gevoel van verantwoordelijkheid niet kunnen 
ontbreken.

De baan is dus zo afwisselend en uitdagend te maken als de persoon 
die hem gaat invullen. Uiteraard hebben wij ook zo onze behoeftes en 
daar kunnen ook repeterende administratieve processen in zitten. 
Tenzij jij daar een passende oplossing voor hebt! 

Wat we vooral duidelijk willen maken is dat deze rol kansen biedt voor 
meer! Bij gebleken geschiktheid stimuleren we graag je groei en 
ambities.

GROEI

Analytisch

Ambities? Wij groeien 
snel en hopen dat jij 
met ons mee groeit!

Nauwkeurig

ANALYSEREN &
RAPPORTEREN

Initiatief/
vindingrijk

Plannen & 
Organiseren

ADMINISTRATIEVE
TAKEN 

Samenwerken 

PROCES
BEWAKING

• Opstellen van rapportages

• Vaststellen van afwijkingen

• Budgetcontroles en kwartaalcontroles

uitvoeren ism Data Manager

• Debiteuren/crediteurenbeheer

• Stroomlijnen digitale factuurstroom

• Financieel aanspreekpunt voor

leveranciers en klanten

• Controleren leveranciersdata

• Toezien op correcte uitvoering

processen & naleving van afspraken

• Opstellen verbetervoorstellen

• Procesbewaking kwartaalcontrole


