
Northern Linen is een dynamische internationale handelsonderneming en een van de grootste spelers in het 

linnen segment van de textielmarkt. Het gehele proces van vlas tot linnen verkoopproduct wordt gestuurd 

vanuit haar kantoor in Nijmegen in samenwerking met een team in Moskou en Shanghai. Een platte, no-

nonsense organisatie met 25 hardwerkende collega’s, die ook in deze tijd, succesvol is en voldoende kansen 

en mogelijkheden biedt. Onder de handelsnaam Northern Fabrics leveren wij sinds enkele jaren ook stoffen 

in katoen, polyester en viscose kwaliteiten. 

Voor ons kantoor in Nijmegen zoeken wij wegens uitbreiding een: 

Financieel administratief medewerker (m/v, fulltime/parttime) 

 

 

 

 

 

 

WAT GA JE DOEN? 

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het dagelijks bijhouden en controleren van de financiële 

administratie. Je help actief bij het optimaliseren van de werkprocessen op de afdeling. Daarnaast 

ondersteun je de controller en assisteer je bij alle overige voorkomende administratieve en financiële 

werkzaamheden. Jouw belangrijkste taken daarbij zijn: 

 Maandelijkse rapportages voorbereiden; 

 Samen met collega’s verwerken van facturen en bankafschriften en uitvoeren van debiteurenbeheer; 

 Opstellen van financiële rapportages; 

 Commissieberekeningen voor de agenten. 

 

WAT BRENG JE MEE? 

Voor het uitvoeren van deze functie is het belangrijk dat je stressbestendig bent, gestructureerd en 

gedisciplineerd werkt en een hands-on mentaliteit hebt. Je signaleert, neemt initiatief en stelt je proactief 

op. Daarnaast beschik je over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Om dit pakket 

compleet te maken beschik je ook over: 

 Minimaal MBO werk-denkniveau (MEAO, MBA); 

 Meer dan 5 jaar werkervaring in een internationale handelsomgeving in een vergelijkbare functie; 

 Uitstekende kennis van Excel en ervaring met MS Business Central (Navision); 

 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN? 

Ben jij dat administratieve toptalent dat wij zoeken? Dan mag je op basis van een 40-urige werkweek 

rekenen op: 

 Een bruto maandsalaris tussen de €2.300 en € 2.750; 

 Persoonlijke en professionele groeimogelijkheden; 

 8% vakantiegeld; 

 Reiskostenvergoeding; 

 Pensioenregeling; 

 24 vakantiedagen. 

 

De functie kan fulltime worden ingevuld, maar we staan ook open voor 2 parttime sollicitanten die samen 

een duobaan kunnen invullen. Interesse? Solliciteer dan direct en mail jouw C.V. en korte motivatie t.a.v. 

Susan Grotenhuis naar secretary@northern-linen.com. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:secretary@northern-linen.com

