
 

 

Wil jij groeien? Wij gaan groeien! Met als doel om het grootste, mooiste en 

meest toonaangevende agrarische groothandelsbedrijf van Nederland te 

worden. Iedere dag stellen wij de glimlach van onze klant centraal. Dit doen 

we samen met onze collega’s in Nederland en Frankrijk en wij willen hierin 

graag samenwerken met jou! 

  

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER / JUNIOR CONTROLLER M/V ( 32-40 uur) 
(Deze functie is in te vullen door een ambitieuze Administratief medewerker of een Junior Controller) 

 

Wie is BTN de Haas / Vital Concept: 

 

Wij zijn sinds 1925 actief in de verkoop van agrarische artikelen, dit doen wij vandaag de dag 

vanuit onze winkel in Groningen en via onze webwinkel www.btndehaas.nl. Sinds juli 2021 maken 

we deel uit van het Franse familiebedrijf Vital Concept, een agrarische groothandel werkend 

vanuit het prachtige Bretagne. Binnen ons bedrijf in Nederland werken we samen met ons team 

van 32 collega’s met als doel alle dagen de klant te voorzien van een glimlach. 

Door de krachten van beide bedrijven te bundelen willen we groeien naar de toekomst. 

 

Wat is de inhoud van de functie: 

 

 Als Administratief medewerker / Junior Controller ben je samen met de Financieel 

Directeur verantwoordelijke om controle te houden op de boekhouding en de processen 

binnen BTN de Haas. 

 

 Dagelijks werk je in het factuurherkenningssysteem om facturen van leveranciers te 

controleren en boeken. Eventuele afwijkingen bespreek je met de leverancier.  

 Je bent verantwoordelijk voor het inboeken van de mutaties in het bank- en kasboek.  

 Dagelijks help je klanten met administratieve vragen via de telefoon of via de mail. 

 Je bent verantwoordelijk voor ons debiteurenbeheersysteem wat voor 95% 

geautomatiseerd is.  

 

 Meerdere malen per jaar bijt je je vast in een kostensoort en controleer je of het 

partnerschap met de kostenleverancier ons beiden nog een glimlach brengt. 

 Binnen je functie heb je oog voor procesverbetering. Dit kan zowel binnen het huidige 

pallet aan oplossingen, maar ook daar buiten zijn. 

 Je stelt samen met de Financieel Directeur de week, maand en jaarrapportages op en 

bereidt het opmaken van de jaarrekening voor de Accountant voor. 

 

http://www.btndehaas.nl/


Wat kenmerkt jou: 

 

 Je bent gestructureerd en georganiseerd en wilt 100% foutloos werken. 

 Je bent je bewust van je vertrouwens-/integriteitsfunctie. 

 Je vindt gesprekken met collega’s aan de kantinetafel even belangrijk als gesprekken met 

de crediteuren. 

 Je bent een vlotte enthousiaste cijfergenieter. 

 Je hebt ambitie en probeert anderen in deze ambitie mee te nemen.  

 

Specifieke vaardigheden die je een voordeel geven: 

 

 Je hebt ervaring met Exact Globe – ERP. 

 Je hebt ervaring met Scansys ImageCapture. 

 Je hebt ervaring met Payt Debiteuren beheer. 

 Je hebt vergevorderde kennis van Microsoft Excel. 

 Je hebt een behoorlijke basiskennis in ICT. 

 

Wat bieden we jou: 

 

- Een administratieve baan met groeimogelijkheden. 

- Een gezellig team van collega’s met als gezamenlijk doel de klant en elkaar iedere dag te 

voorzien van een glimlach. 

- Een marktconform salaris passend bij je ervaring met een premievrij pensioen. 

 

Passen de kernwoorden Groeien, Samenwerken en Glimlachen bij jou en heb je interesse in deze 

uitdagende functie binnen ons prachtige bedrijf? Stuur je sollicitatiebrief en C.V. voorzien van 

foto voor 18 maart 2022 naar onderstaand adres: 

 

BTN de Haas BV 

t.a.v. Kees Freije & Bram Stuive 

Osloweg 139      

9723 BK Groningen 

Telefoon: 050-5414311 

E-mail: K.Freije@btndehaas.nl 

mailto:K.Freije@btndehaas.nl

