
 

Vacature Allround Financieel 
Administratief Medewerker  

(32-40 uur) 

Nedri Spanstaal B.V.: 

Ons, internationaal 

opererend, bedrijf is bijna 

100 jaar jong en behoort tot 

de grootste spanstaal-

producenten van Europa. 

Spanstaal wordt toegepast 

in betonnen (prefab) 

bouwelementen en -

constructies voor gebouwen 

en infrastructurele werken. 

Wij zijn financieel gezond en 

de toekomstige vraag bij 

onze klanten is groot.  

 

Wij zijn een ISO 

gecertificeerde onderneming 

en produceren met 140 

medewerkers kwalitatief 

hoogwaardige producten. 

Nedri Spanstaal B.V. is 

gevestigd in Venlo-Blerick 

en heeft een tevens een 

productiefaciliteit in Hamm 

(Duitsland). Produceren is 

onze belangrijkste taak en 

dat kenmerkt de organisatie 

en cultuur. Vakmanschap, 

vertrouwen, inhoud en 

doen. Om de productie goed 

te laten verlopen is de 

ondersteuning door 

deskundige, kleine, 

wendbare stafdiensten zoals 

de Administratie een 

voorwaarde. De 

administratie verschaft het 

bedrijf overzichten en 

inzichten waarop 

bedrijfseconomische 

beslissingen gebaseerd zijn.  

 

Wij zijn onlangs begonnen 

met de implementatie van 

een nieuw ERP-systeem: 

Microsoft Dynamics BC. 

 

 

 

Zoek je een afwisselende 

functie in een stabiel en 

informeel bedrijf, laat dan 

van je horen! 

 

   

www.nedri.nl 

Onze afdeling: 
 

• De afdeling Administratie voert in eigen beheer alle 
administratieve werkzaamheden uit die bij een 

zelfstandig bedrijf horen en bestaat uit 4 medewerkers. 
• De afdeling valt samen met P&O en Systeembeheer 

onder verantwoordelijkheid van de CFO. 

• Een collega van de Administratie zal in het voorjaar van 
2022 met pensioen gaan. Wij zoeken een allround 

professional die graag concrete taken contentieus 
uitvoert.  

 

Jouw werkzaamheden: 
 

• Debiteurenbeheer. 

• Boeking van bankafschriften en creditcards. 
• Uitgaande betalingen. 
• Vaste activa administratie. 

• Financiële transacties vanuit bronsystemen controleren 
en verwerken. 

• Maandelijkse memoriaalboekingen. 
• BTW-aangiften (NL+DE), intrastat.  
• Rapportages. 

• Vervangende werkzaamheden op de afdeling. 
• Projecten, analyses. 
 

Jij hebt: 
 

• Een financieel-administratieve opleiding op minimaal 

MBO 4 niveau. 
• Bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie en 

bedrijf. 

• Een sterk analytisch vermogen 
• Affiniteit met Excel. 

• Een servicegerichte instelling. 
 

Wij bieden: 
 

• Opleidingsmogelijkheden. 
• Salarisindicatie: vanaf € 3.000 o.b.v. 40 uur. 

• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vaste 
gratificatie van 6%, 8% vakantiegeld, ADV. 

• Daarnaast kun je vrijwillig deelnemen aan diverse 

gunstige regelingen en verzekeringen. 
• CAO-Metalektro. 
 

Informatie: 
 

Huub van Eert, Hoofd Administratie, 

h.v.eert@nedri.nl (077-3877461) 
 

Sollicitatie: 
 

Wim Thijssen, HR Manager,  
w.thijssen@nedri.nl (077-3877435) 
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