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Heb jij net je HBO opleiding afgerond en wil je graag je administratieve talenten 
inzetten? Weet jij de samenwerking aan te gaan met de verschillende afdelingen? Ben 
je daarnaast pro-actief en communicatief vaardig? Dan nodigen wij je graag uit om te 
solliciteren naar de functie van financieel administratief medewerker bij Antar Shoe.

Antar Shoe is importeur van verschillende 
schoenenmerken. We leveren aan zowel fysieke 
winkels als webshops. Onze klanten zijn onder 
andere schoenen-, kleding-, kinder-, sport- 
en outdoorwinkels. Het hoofdkantoor en de 
distributie bevinden zich in Elburg. De verkoop 
en presentatie van onze merken vindt plaats 
in verschillende showrooms in Nederland en 
België.
Door de groei van ons bedrijf zijn we op zoek 
naar uitbreiding van onze financiële afdeling. 
Het betreft een uitdagende functie met een 
afwisselend takenpakket.

Bij Antar Shoe werk je in een informeel en 
betrokken team waar ruimte is voor eigen 
initiatief. Aandacht voor en betrokkenheid bij 
medewerkers; dat is iets waar we voor staan.

WAT GA JE DOEN
- Uitvoeren van de verkoopfacturatie 
- Ondersteunen bij het debiteurenbeheer 
- Verwerken van binnenkomende facturen 
- Ondersteunen bij periodieke afsluitingen 
- Opstellen van periodieke rapportages 
- Optimaliseren van administratieve processen

DIT VRAGEN WE VAN JOU:
- Een (bijna) afgeronde HBO-opleiding in een 
financiële richting 
- Analytische en nauwkeurige werkwijze
- Een uitstekende beheersing van de 
Nederlandse en Engelse taal
- Ruime kennis van Microsoft Excel 
- Interesse in de retail en affiniteit met ons 
merkenportfolio

WIJ BIEDEN:
- Een uitdagende baan bij een groeiend en 
succesvol bedrijf
- Fulltime dienstverband voor een half jaar, met 
uitzicht op een vaste aanstelling
- Een bij de functie passend salaris en 
uitstekende arbeidsvoorwaarden
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
- Een prettige werksfeer in een informele 
organisatie

SOLLICITEER NU
Heb je interesse?
Stuur dan je CV met motivatie t.a.v. Inge Fidder 
naar inge@antarshoe.nl vóór 13 augustus 2021. 

Antar Shoe   De Rietkraag 17   8082 AA Elburg  |  T +31 [0]525 - 68 14 20  |  E inge@antarshoe.nl  |  W antarshoe.nl


