
 

 

Anova Seafood, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, behoort tot de grootste spelers in de Benelux in verse, vriesverse 
en ontdooide vis. Onze grootste afnemers in de Benelux zijn de topretailers in Nederland en België. Vanuit onze 
centrale positie in de keten weten we toegevoegde waarde te creëren als leverancier voor o.a. kabeljauw, tonijn, 
pangasius, garnalen en victoriabaars. Hierbij spelen onze waarden van duurzaamheid en integriteit, kwaliteit, 
transparantie en innovatie een belangrijke rol.  
 
Momenteel zijn wij op zoek naar een 
 

Administration Officer/Office Assistant 
24 uur per week 

 
Deze functie is een combinatie van administratieve werkzaamheden op de afdeling Finance en receptie 
werkzaamheden. 
Lees meer over onze organisatie op www.anovaseafood.nl  
 
Taken 

• Meewerken aan jaar- en maandrapportages 

• Liquiditeiten- en crediteuren beheer 

• Alle inkomende facturen koppelen, prijs- en ontvangst controle uitoefenen en verwerken in SAP 

• Afstemming tussenrekening grootboek en openstaande posten leveranciers 

• Afletteren en vereffenen ontvangen goederen 

• Voorraadcontrole opvolging en reporting 

• Dagelijkse verwerking van de bankstukken, zowel ontvangsten als uitgaande betalingen 

• Telefoon- en postbehandeling 

• Beheer kantoorartikelen en organisatie lunchvoorziening 

• Hotels en reizen boeken 
 
Profiel 
Wij zoeken een enthousiaste teamplayer met een financieel administratieve opleiding op MBO niveau, die het 
leuk vindt om deze werkzaamheden te combineren en in staat is om analytisch te denken, accuraat is en 
klantgericht en dienstverlenend is ingesteld. 
 
Wij bieden naast een marktconform salaris, ontwikkelingsmogelijkheden, een prettige werksfeer en een 
werkomgeving waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. 

Datum publicatie vacature:   6 juni 2018 

 
 
 

http://www.anovaseafood.nl/


 

 

Interesse?  

Herken je je in het functieprofiel en denk je goed te passen binnen onze organisatie, stuur dan een 
motivatiebrief met C.V. per e-mail naar: rvdleeden@anovaseafood.nl  
  
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Riadne van der Leeden, HRM, tel: 073-
7502007/06-51030158  
Anova Seafood B.V., Hambakenwetering 3, 5231 DD ‘s-Hertogenbosch 
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