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Enthousiaste Administratief medewerker met passie voor cijfers (24 uur) 
 

 

Werken bij Zemic Europe 

Zemic is opgericht in 1965 door een Chinese vliegtuigbouwer en is inmiddels uitgegroeid tot 
een toonaangevende  leverancier op het gebied van ontwikkeling en productie van rekstroken, 
sensoren en krachtopnemers. Zemic Europe B.V. (www.zemiceurope.com) draagt zorg voor de 
ontwikkeling, verkoop en marketing binnen Europa en heeft een snel groeiende klantenkring in 
uiteenlopende industrieën zoals food, medische, agrarische, offshore en de procesindustrie. 
Onze ambitie is in Europa een leidende positie te verwerven door meerwaarde te creëren bij  
onze klanten. 
Wij geloven dat wij als innovatieve organisatie met een hecht team van enthousiaste en sociale 
collega’s onze klanten sterker maken. Om door te kunnen groeien met deze ambitie zijn wij op 
zoek naar een nieuwe enthousiaste energieke collega om ons team te versterken. 
     

Administratief medewerker (24 uur) 
Functie 
Jouw werkplek bevindt zich in een internationale omgeving met een bijzonder hecht team van 
enthousiaste collega’s. Er zijn korte lijntjes op de afdelingen en er heerst een open sfeer. 
Samen met de financial controller ben je verantwoordelijk voor de algehele administratie en 
de administratieve organisatie hiervan. Dit maakt dat deze functie heel dynamisch en zeer 
afwisselend is. Je hebt inzicht en mede invloed op alle administratieve processen van het 
bedrijf. Tevens zal je direct betrokken zijn bij de optimalisering van het administratieve proces 
wat komend jaar gaat plaatsvinden doordat er een nieuw ERP systeem zal worden 
geïmplementeerd om nog efficiënter en innovatiever te gaan werken. 
 

Werkzaamheden 

• Uitvoeren en beheer van crediteuren- en debiteuren administratie 

• Klaarzetten en verwerken van (digitale) dagelijkse bankmutaties 

• Voorbereiden (verzorgen) van maandelijkse BTW aangiftes 

• Het assisteren bij verwerken en onderhouden de loonadministratie 

• Het verzorgen van diverse digitale aangiftes voor het Centraal Bureau van Statistiek 

• Het assisteren bij het tot stand komen van de maandrapportages 

• Het assisteren en mede mogelijk maken van een succesvolle implementatie van het 
nieuwe ERP systeem 
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Jouw profiel 

• In het bezit van een financieel administratieve afgeronde MBO opleiding Niveau 4 

• Teamspeler, zeer nauwkeurig en gestructureerd met een passie voor cijfers  

• Je wil graag leren en bent energiek en enthousiast 

• Je hebt grote affiniteit met computersystemen 

 

Wij bieden  
• Een super leuke afwisselende uitdagende functie  

• Een goede balans tussen werk en privé bij een jong en dynamisch bedrijf 

• Volop ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief 

• Een marktconform salaris met 8% vakantiegeld  

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een bonusregeling bij realisatie 

van teamdoelstellingen  

• Reiskostenvergoeding 

• 30 vakantiedagen bij een fulltime dienstbetrekking 

 
 
Wil jij ons team komen versterken?  
Ben jij woonachtig in omgeving van Etten-Leur en ben je enthousiast? 
 
Stuur dan jouw motivatie en CV ter attentie van Jolanda van Rooij (jolanda@zemic.nl) of bel ons 
direct voor meer informatie 076 5039484 
 


