
 

VACATURE FINANCIEEL - OPERATIONEEL MEDEWERKER   
(MINIMAAL 32 uur) 

 
Ben jij goed met cijfers, werk jij secuur en ben je de proactieve collega die wij zoeken? 
Voor onze vestiging in Den Hoorn zijn wij met spoed op zoek naar een collega die onze 

zeevracht import/export afdeling financieel administratief kan ondersteunen. 
 

Je komt te werken op een gezellige afdeling en zal veel samenwerken met verschillende 
operationele afdelingen binnen de Van der Helm Group. Daarnaast heb je ook intensief 

contact met klanten en wereldwijde agenten. 
 
 
Werkzaamheden: 

- Inkoopnota’s van Leveranciers/Agenten nakijken en inboeken in het operationeel 
systeem. 

- Agentennota’s nakijken en inboeken. 
- Zeevrachten op datum verwerken. 
- Verkoop nota’s voorbereiden, controleren en verzenden. 
- Maandafsluitingen organiseren. 

 
Vereisten: 

- MBO werk- en denkniveau; 
- Ervaring met zeevracht of logistieke activiteiten, is een pré; 
- Goede beheersing van Microsoft Office 365;  
- Je werkt accuraat; 
- Je hebt een pro actieve houding. 

 
Wij bieden: 
Een leuke afwisselende baan in een groeiend familiebedrijf. Je komt te werken op een leuke 
afdeling met een informele werksfeer. Een omgeving waarin we verdere scholing en 
ontwikkeling binnen je vakgebied stimuleren. Tevens bieden wij een goed salaris, 
reiskostenvergoeding en pensioenopbouw. 
 
Van der Helm is een gezellig familiebedrijf met leuke collega’s. Het kantoor in Den Hoorn is 
een geweldige werkplek met o.a. een sportschool, loungeplekken en een mooie 
bedrijfskantine. Je kunt bij Van der Helm flexibel werken, we bieden goede 
doorgroeimogelijkheden aan en stimuleren verdere scholing en ontwikkeling binnen je 
vakgebied. Daarnaast ontvang je een marktconform salaris, reiskostenvergoeding en 
pensioenopbouw. Ook hebben we ook gezellige borrels, een goede catering voor de lunch 
en hebben we leuke bedrijfsuitjes naar het buitenland! 

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie ontvangen, neem dan contact 
op met José Spinka via 06-15497500 of stuur je cv en motivatie naar: vacature@vdhelm.com 
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