
VGR Groep is op zoek naar een  

Parttime Administrateur (m/v)  

Solliciteren? 

Ben je enthousiast en voldoe je aan onze 

voorwaarden? Stuur dan je CV en motivatie naar: 

info@vgr.nl 

Voor vragen over de functie of de procedure kun je 

contact opnemen met Arwin Verschoor, directeur, 

op Tel. 0183 – 40 13 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Functieomschrijving 
In deze functie ben je zowel op strategisch niveau aan het adviseren, maar ook operationeel taken aan het 
uitvoeren. Van complexe vraagstukken om bijvoorbeeld een perfecte liquiditeitsbegroting op te stellen tot het 
verzorgen van de verloning behoren tot jouw verantwoordelijkheden. Die combinatie van werkzaamheden 
maken jouw werkdagen altijd een uitdaging, maar wel met de nodige structuur. Daarnaast vind jij het leuk om 
mee te denken en werken met verschillende zaken rondom personeel. Wet- en regelgeving omtrent 
arbeidsovereenkomsten zijn voor jou dan ook niet onbekend.  
 
Taken         Functie-eisen 
 

Voorbereiden van periodieke rapportages en jaarcijfers  HBO of WO opleidingsniveau 

Loon- en salaris verwerking Minimaal 4 à 5 jaar relevante werkervaring 

Het opstellen van meerjarige begrotingen    Minimaal 16 à 24 uur per week 

Zorg dragen voor een correcte financiële administratie      beschikbaar 

Het opstellen van budgetten en ondersteunen van het   Je werkt zorgvuldig en gestructureerd 

    monitoren hiervan       Uitstekende kennis van de Engelse en  

Verzorgen van de liquiditeitsprognoses        Nederlandse taal  

Ondersteunen bij werkzaamheden rond in-, door- en   Je hebt kennis van AFAS 

    uitstroom van personeel 

 
 
Wat bieden wij? 
 

 Arbeidsvoorwaarden conform CAO  

 Uitzicht op een vast dienstverband 

 De mogelijkheid om relevante cursussen te volgen 

 Werken bij een innovatieve organisatie waar jouw  

      inbreng oprecht gewaardeerd wordt 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 

VGR Groep  Provincialeweg Zuid 51  Wil je meer weten over ons bedrijf kijk dan op 
4286 LJ  Almkerk   www.vgr.nl 

 

Organisatiebeschrijving 
VGR Groep bestaat uit drie business units waarin “de bodem als basis” centraal staat, met duurzaamheid hoog 
op de agenda. Deze drie divisies versterken elkaar en zij vormen een goed op elkaar afgestemde en krachtige 
ketenorganisatie. VGR Groep is daarnaast ook internationaal actief en is bezig dit verder uit te bouwen.   

mailto:info@vgr.nl

