
Financieel Medewerker/ HR-medewerker ( 16-24 uur) 
 
Ben jij een zelfstandig werkende, enthousiaste en betrokken financieel medewerker met 
gevoel voor cijfers? Sta jij stevig in je schoenen en wil je in een moderne en uitdagende 
omgeving te werken, zonder je accuratesse uit het oog te verliezen? En krijg je energie 
wanneer je data kunt omzetten in begrijpelijke overzichten. 
 
Dan is Montis op zoek naar jou! 
 
Over de functie 
Als Financieel Medewerker bij Montis ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie 
en het verwerken van de salarisadministratie. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de 
directie voor het samenstellen en verstrekken van diverse financiële overzichten. Op het 
gebied van BTW ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van de btw-aangifte.  In deze 
functie ben je tevens het aanspreekpunt voor HRM-zaken. Zie je bovenstaande functie 
misschien nog als een stap te ver maar wil je graag leren, ook dan mag je solliciteren! Met 
behulp van onze adviseur gaan we deze uitdaging graag met je aan. 
 
Profiel 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een daadkrachtige, flexibele en stressbestendige 
Financieel Medewerker. Het betreft een functie in een klein team. Samenwerken is belangrijk, 
maar zelfstandig en proactief werken is minstens zo belangrijk.  
Om deze functie goed uit te kunnen oefenen, beschik je daarnaast over: 

- MBO 4 diploma in een relevante opleiding of HBO werk- en denkniveau. 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. 
- All-round kennis van MS Office en Office 365 
- Een resultaat-en servicegerichte werkhouding. 
- Kennis en ervaring met Exact Online en Basecon is een pré 
- Accuratesse en sensitiviteit. 
- Uitstekende plannings- en organisatorische vaardigheden. 

 
Affiniteit met tuinbouw en techniek is een pré, evenals gevoel voor ondernemerschap.  
 
Over Montis 
Montis is een groeiend bedrijf. Wij telen seizoens gericht kamer- en tuinplanten op 3 locaties 
in Moerkapelle. Om de beste producten te kweken en te leveren staan de waarden kwaliteit, 
persoonlijkheid en duurzaamheid centraal binnen Montis. Wij zijn lid van de telersverenigingen 
Decorum en Addenda beiden leveren aan het hogere segment van de bloemisten en 
tuincentra. 
 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een functie per mei 2020 voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast dienstverband. 
De gewenste beschikbaarheid is 16 tot 24 uur per week, maar is zeker ook bespreekbaar. Je 
kunt daarnaast rekenen op marktconforme arbeidsvoorwaarden, mede afhankelijk van je 
opleiding en ervaring.  
 
Solliciteren 
Heb je interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief op 
administratie@montisplant.nl  Mocht je vragen hebben over de functie, neem dan contact 
op met Elly van den Berg 079-5933110 of per e-mail.   
 
 


