
 

 
Administratief Medewerker Finance  
 

AQUON is de ideale partner voor water gerelateerd onderzoek. Vanuit onze deskundigheid bieden wij dagelijks inzicht 

in waterkwaliteit voor onze aangesloten waterschappen in gebied Midden- en Zuid-Nederland. Samen werken we aan 

schoon water. Onze laboratoria staan in Tiel en Leiden. Je komt te werken binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Je komt 

te werken in Tiel. 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben jij een nauwkeurig en stressbestendig administratief talent?  Binnen de discipline Finance van team 

Bedrijfsvoering zit jij helemaal op je plek! 

Als Administratief Medewerker Finance ondersteun je de financiële administratie. Dit doe je door zorg te dragen voor 

de tijdige en juiste verwerking van de ontvangen facturen, de tijdige betaling van deze facturen, het opstellen van 

nota’s voor debiteuren en door als vraagbaak te fungeren op het gebied van financiële administratie.  

Wat vragen we van jou? 

• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt algemene administratieve kennis;  

• Ervaring in een soortgelijke functie is een pré; 

• Kennis van Microsoft Office 365; 

• Kennis van Exact is een pré.  

 

Je bent servicegericht en kan goed en duidelijk communiceren. Doordat jij stressbestendig bent, is werken met 

deadlines geen enkel probleem. Jouw administratief talent zorgt ervoor dat de financiële administratie nauwkeurig 

bijgehouden en verwerkt wordt.  

 

Wat ga je doen?  

Als Administratief Medewerker Finance verwerk of muteer je na controle gegevens; je controleert de output, 

signaleert problemen, budgetoverschrijdingen en onregelmatigheden en rapporteert hierover. Ook verzorg je de 

krediet- en budgetbewaking en bereid je de interne (over)boekingen voor en verricht ondersteunende 

werkzaamheden. 

Je stelt overzichten, rapporten of voorstellen op voor de administratie en levert de financiële gegevens aan. Je draagt 

zorg voor de debiteuren-, crediteuren-, reserveringen- en verplichtingenadministratie en doet voorstellen voor 

verbetering van dit proces. Je draagt ook zorg voor de controle- en correctiewerkzaamheden en rapporteert over de 

volledigheid en juistheid van gegevens. Ook verstrek je informatie aan belanghebbenden betreffende de administratie 

en fungeer je als vraagbaak op het werkterrein en verzorg je de correspondentie.  

 

Prima arbeidsvoorwaarden 

De functie Administratief Medewerker Finance is ingeschaald in schaal 6. Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris 

bepaald.  

 

 



 

 

 

Overige zaken  

• Standplaats voor deze functie is Tiel. 

• Het is de verwachting dat AQUON over ongeveer 4 jaar verhuist naar een centrale locatie in het midden van 

Nederland.  

• Het betreft een functie voor 32 uur per week  

 

Interesse en solliciteren? 

Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Lisa Bentschap Knook, HR medewerker (06-12053802) Wil je 

meteen solliciteren, mail dan naar werken@aquon.nl. Solliciteren kan tot en met vrijdag 22 januari 2021.  

 

Over AQUON 

AQUON is een organisatie voor wateronderzoek en -advies. Een ketenpartner voor haar negen waterschappen en 

hoogheemraadschappen, maar ook voor gemeenten, rijksoverheid en bedrijven.  
 

Werken bij AQUON, dat is werken aan inzicht in waterkwaliteit. Daarbij streeft AQUON altijd naar verbinding: in de 

samenwerking met de klant, en binnen de organisatie. 
 

Met de inzichten vanuit AQUON kunnen waterschappen sturen op gezonde watersystemen. Zo creëren we samen een 

duurzaam leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater.  
 

Want goed water is goed leven. AQUON draagt hieraan bij vanuit haar kernwaarden: samen, verantwoordelijk en 

professioneel. 

 

Voor meer informatie en onze bedrijfsfilm kijk je op aquon.nl. 

 

AQUON werft zelf. AQUON stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden. 
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