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Vacature Administratief Medewerker – juli/ augustus 2020 

 
 

 
 
Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan met de financiële administratie van hét kennis-en 
innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector? Lees dan snel verder.  
 
In World Horti Center werken bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid in Naaldwijk samen 
onder één dak om wereldwijde tuinbouwinnovaties te stimuleren. Deze partijen werken aan 
oplossingen voor relevante maatschappelijke thema’s zoals water, voedselvoorziening, 
voedselveiligheid, welbevinden en duurzaamheid.  
 
Wat ga je doen?  
Je verricht administratieve en organisatorische werkzaamheden en werkt hierbij goed samen met 
je collega op de administratie.  
Je bent de spin in het web voor het team en de directie, je verwerkt alle fincanciële transacties en 
levert maandelijks de cijfers aan. Je rapporteert aan de directie  en ondersteunt op office niveau, 
daarnaast steun je verschillende operationele teams. 
 
Het is belangrijk dat je inzicht hebt in de vele projecten waaraan we in World Horti Center werken. 
Daarnaast houd je toezicht op kosten/baten van deze projecten en stuur je hierin bij als dat nodig 
is. Naast leveranciers, cliënten en accountant heb je ook met collega’s te maken. 
 
Verantwoordelijkheden en kerntaken op een rij: 

- Het verwerken van de financiële administratie. 
o Verwerken van verkoop- en inkoopfacturen, verwerking met de bank 
o Debiteurenbeheer 
o De salarisadministratie met de inkomensverzekeringen en pensioen 
o De aangiften btw, loonbelasting en vpb. 
o Het op tijd uitvoeren van de betaalopdrachten 
o Het aanleveren van de cijfers van de maandrapportage 
o Alle bijbehorende correspondentie met de klanten en leveranciers 

 
- Het als Officemanager fungeren. 

o Op operationele zaken de voortgang bijhouden en monitoren 
o Het beheren van de agenda van de directie 
o Aanspreekpunt voor andere afdelingen 
o Beheren van de agenda 
o Beheren van contracten 

 
 
 



 
 

Vacature Administratief Medewerker – juli/ augustus 2020 

Specifieke opleiding, -ervaringsvereisten: 
- HBO richting financiële administratie/accountancy 
- Goede vaardigheden met gangbare officesoftware 
- Kennis van PDL is een pré (salarisadministratie) 
- Aantal jaren ervaring in deze richting 
- Zelfstandig kunnen werken, discreet en betrouwbaar 
- Goede communicatieve vaardigheden, mondeling en digitaal 

 
Wat krijg je ervoor terug? 

- Veel verantwoordelijkheid in deze leuke job 
- Werken in een fijn en gezellig team  
- Goede arbeidsvoorwaarden  
- Passende salariëring 

 
Interesse? 

Past deze vacature bij je én wil je deel uitmaken van de dynamische werkomgeving van World 
Horti Center?  
We gaan graag met je in gesprek! Stuur je cv en sollicitatie naar HR@worldhorticenter.nl. 
 


