VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER – 16 UUR
ADMINISTRATIEVE UITDAGING BIJ AMBITIEUS, INNOVATIEF FIETSENMERK
INTRODUCTIE & ACHTERGROND
Roetz-Bikes maakt unieke, stoere en urban damesfietsen en herenfietsen door een tweede leven te geven aan
afgedankte fietsen van bekende Nederlandse fietsmerken zoals Gazelle, Batavus en Sparta. Als social enterprise
leiden we in onze fietsfabriek in Amsterdam mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op als ervaren
fietsenmakers. Roetz-Bikes kun je online kopen (binnenkort ook leasen) of bij een fietsenwinkel in je buurt. Bij
Roetz geloven we in tweede kansen en streven we naar een circulaire en inclusieve samenleving. We zien
bruikbare grondstoffen waar andere schroot in zien. We zien talenten in mensen waar andere juist hun valkuilen
waarnemen. In de Roetz Fair Factory maken mannen en vrouwen met een ‘rugzak’ prachtige designfietsen vanuit
afgedankte tweewielers. Met de hand én met trots. We leiden ze op tot ervaren fietsenmakers met verstand van
zaken en goede vooruitzichten voor een vaste baan.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Ben jij nauwkeurig en raak je niet onder de indruk van een volle inbox? Ben jij per direct beschikbaar voor 16 uur
in de week? En heb jij affiniteit met cijfers? Dan zijn wij op naar een Administratief Medewerker zoals jij! Je taken
en verwantwoorden zijn:
– Ondersteunen van de office manager
– Uitvoeren administratieve taken financiële administratie
– Eventueel opstellen maandrapportages en BTW aangiftes
– Doorontwikkeling financiële administratie & rapportages ism het management

FUNCTIE-EISEN
– Skills en opleiding
– Afgeronde MBO opleiding
– Minimaal 2 jaar ervaring als Administratief Medewerker of soort gelijke functie in een financiële
administratie
– Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
– Goede beheersing van MS Office pakket. Kennis van Odoo ERP systeem een pré
– 16 uur in de week beschikbaar
– Bereid om pro-actief mee te denken aan verbeteren administratie

WAT BIEDT ROETZ?
Roetz biedt jou een fantastische uitdaging bij een snelgroeiend bedrijf met een vernieuwende visie. Een functie
binnen een jong, energiek en professioneel team waarbij jouw rol cruciaal is voor de stabiliteit van het bedrijf. Ons
aanbod:
–
–

Salaris in overleg en afhankelijk van werkervaring en niveau.
Functie voor 16 uur per week

–

Per direct kunnen starten

–

Ruimte om jezelf te ontwikkelen

–

Je eigen Roetz-bike!

Ben jij de Administratief Medewerker waarnaar wij op zoek zijn? Stuur je CV en motivatie naar laurens@roetzbikes.nl
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