
 

 

 

 

Medewerker financiële administratie  

(m/v, 28 tot 32 uur) 
Smurfit Kappa Roermond Papier 

 

Hey financieel talent! Welke impact maak jij? 

Krijg jij energie van een sluitende crediteurenadministratie, correcte en tijdig geboekte 

facturen, completering van financiële rapportages en vlot lopende maandafsluitingen? 

Vind jij het gaaf om ervoor te zorgen dat de cijfers elke maand weer aansluiten, facturen 

afgehandeld worden en documenten voor interne en externe audits volledig zijn? Vind je het  

daarnaast een uitdaging om de meest uiteenlopende vragen en problemen op het gebied 

van journaalposten, facturen en crediteuren op te lossen?  

Dan hebben wij dé perfecte job voor jou! 

 
Jouw dag bij Smurfit Kappa Roermond Papier 
In een klein, hecht team voer je samen met je collega’s de boekhouding uit, zorg je voor data-
input van de afdeling en een juiste afhandeling van betalingsherinneringen door crediteuren. Je 
zorgt ervoor dat administraties bijgewerkt zijn, de juiste gegevens bevatten en met behulp van 
jouw administraties de gewenste informatie gegenereerd kan worden voor onder andere de 
financiële verslaglegging. Uiteraard zorg je ervoor dat voldaan wordt aan de wettelijke 
bepalingen en de ondernemingsvoorschriften.  
Tijdens de maandafsluiting werk je soms wat extra uren om ervoor te zorgen dat alle gegevens 
tijdig zijn verwerkt en aangeleverd.    



Medewerker financiële administratie 
Smurfit Kappa Roermond Papier 

 

 

Jij 
Jij houdt er niet van om op de automatische piloot te werken. Je wil het liefst afwisseling in 
werkzaamheden. Je houdt van de meest uiteenlopende vragen over crediteuren, openstaande 
facturen en controle op cash en overige posten.  
Je houdt van de hectiek die er ontstaat tijdens de maandafsluiting en gaat voldaan naar huis als 
je met het team deze klus weer geklaard hebt. Samen met het team stellen jullie dagelijkse 
prioriteiten en heeft ieder de verantwoordelijkheid dat zaken gedaan worden. Waar nodig neem 
je werkzaamheden van elkaar over. Je weet goed je plek te vinden binnen het team, want 
financiële data beheren en service bieden aan de hele organisatie doen jullie samen.  
Dat vraagt om een hecht team waarin je je open durft te stellen, waarin je niet alleen je ervaring 
en kennis deelt, maar ook je gezonde dosis humor. 
 

Jouw profiel: 
• Je hebt een MBO4 diploma, richting financiële administratie. Daarbij heb je kennis van  

diverse boekhoudkundige vakgebieden. 
• Vanzelfsprekend heb je ervaring met en kennis van diverse systemen zoals  

SAP, Mircosoft Teams en Office. 
• Je spreekt en schrijft naast Nederlands bij voorkeur ook Duits en/of Engels. 
• Je hebt affiniteit met Sox/compliance 

Je wil 28 tot 32 uur per week werken, waarbij je tijdens de maandafsluiting ook bereid bent 
om je uren op andere dagen te werken, of indien nodig wat extra uren te werken.  

 

Jouw eigenschappen: 
• Jij hebt een gezonde werklust en weet van aanpakken. 
• Je bent sociaal, servicegericht en collegiaal  
• Jij werkt nauwkeurig en met oog voor details 
• Jij bent in staat om verbanden te zien en oplossingen te bedenken   
• Je kunt goed in een team werken en vindt dat fijn  
• Je bent stressbestendig en handelt snel en adequaat als de situatie daar om vraagt.  
• Je hebt het volgen van compliance en voorschriften uit wetgeving hoog in het vaandel 

staan.  
 

Wij bieden 
Samen behalen we mooie resultaten waar we trots op zijn. En we willen verder. Continu 
verbeteren zit in onze genen. Daarbij hoort ook persoonlijke groei van onze medewerkers 
waarvoor we volop opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot doorgroeien bieden. Van 
ons mag je verwachten dat we een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Zo 
bieden we onder andere 25 vakantiedagen, 11 adv dagen, een uitstekende pensioenregeling en 
een goed verzekeringsaanbod. 
 

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan je sollicitatie en CV naar onze afdeling HR via hr-skrp@smurfitkappa.nl. 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Caroline Nab, 
Controller, 0475-384221. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Linda 
Veugelers, Sr HR Adviseur, 0475 38 42 39. 
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