
 

 

 

Medewerker financiële administratie  
(specialisme loonadministratie AFAS)  

 

Bzzzonderblablabla 
Wie wij zijn, wat we doen, waarom we doen wat we doen zoals we dat doen, dat weet je natuurlijk 
allemaal al! Want dat heb je op de homepage van onze website net gelezen! Dit stukje skippen we 

dus gewoon even. Door naar de vacature!  
 

Een werkdag bij Bzzzonder… 
Is altijd een verrassing. Je weet nooit wat de dag je brengt, maar dat het op zijn minst uitdagend, 
afwisselend en vooral erg leuk te noemen is, weet je wel. Binnen het team Support werk je samen met 
zo’n twintig gemotiveerde, hardwerkende, sociale en soms een beetje gekke collega’s. Vier van hen 
zorgen ervoor dat alles binnen Bzzzonder op financieel gebied op rolletjes loopt. De nadruk ligt in 
deze functie op de loonadministratie en dit kan evt. uitgebreid worden met debiteurenbeheer en 
andere financieel administratieve werkzaamheden.  

 

Functie-eisen 
 Ervaring met het verwerken van loonadministratie in AFAS 

 Bekend met debiteurenbeheer 

 Gevoel voor cijfers 

 MBO werk- en denkniveau 

 Collegiaal en flexibel 
 

Beschikbaarheid  
Ben je een topper in AFAS (met name in het stukje loonadministratie) en maar 1 dag beschikbaar? 
We horen het graag! Maar wellicht ben je die topper in AFAS en 2-3 dagen beschikbaar? Ook dan 
komen we graag met je in contact. Zelfs als ZZP’er kunnen we je goed gebruiken. Maar mocht je nu 
niet bekend zijn met AFAS maar wel goed thuis in alles dat met financiën en/of loonadministratie te 
maken heeft ook dan zien we je reactie graag tegemoet.   

 

Reageren 
Nu ben je razend-enthousiast geworden en wil je dolgraag kennismaken! Dat kan door ons te 
verpletteren met een originele motivatiebrief waarin je vertelt wat jou uniek maakt. En die motivatie 
mag je even mailen naar solliciteren@bzzzonder.nl t.a.v. Djoedie Beenen. Benoem ook maar even op 
welke dagen je beschikbaar bent, dat is ook handig. Horen we snel van je?  
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