
   

             

De Painting Holland Groep verzorgt vastgoed met passie en oog voor de toekomst. 

Als innovatief totaalonderhoudsbedrijf willen wij opdrachtgevers op lange termijn ontzorgen bij het onderhouden 
van hun vastgoed. 
Wij zijn een ambitieus bedrijf dat zich met name richt op woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaars, overheid 
/ gemeentes, onderwijs- en zorginstellingen. 
 

Wil jij deel uitmaken van een gemotiveerd team dat geen uitdaging uit de weg gaat? Ga jij altijd nauwkeurig te 

werk, beschik jij over een financiële achtergrond en spreekt de bouw jou aan? Dan is deze functie jou op het lijf 

geschreven. 

 

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste collega die affiniteit heeft met de bouw. 

Als financieel administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor de boekhouding en andere administratieve 

werkzaamheden binnen de Painting Holland Groep.  Het werk is een stuk veelzijdiger dan alleen financiën. Door de 

verregaande automatisering binnen de Painting Holland Groep wordt het werk steeds leuker. Taken als wagenpark 

beheer, salarisadministratie, relatiebeheer en projectbewaking kunnen o.a. tot jouw werkzaamheden behoren. 

 

Ben jij die administratieve duizendpoot die nauwgezet en zelfstandig delen van de administratie kan organiseren en 

beheren? Dan komen wij graag met jou in contact. 

 

Wat bieden wij? 

 Een uitdagende baan, waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling zowel voor ons als voor jou centraal staat. 

 Part-time werken is bespreekbaar. 

 Een professionele en informele werksfeer met volop kansen en doorgroei mogelijkheden. 

 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. een aantrekkelijke pensioenregeling. 

 

Wat vragen wij? 

 Je hebt minimaal een afgeronde mbo opleiding en/of meerdere jaren aantoonbare werkervaring als 

financieel administratief medewerker. 

 Je bent flexibel, sociaal, ondernemend en leergierig.  

 Je werkt nauwkeurig, resultaatgericht en je hebt een klantgerichte instelling. 

 Je hebt ervaring met het gebruik van MS Office en boekhoudsoftware. 

 Je vindt het belangrijk om je kennis up-to-date te houden en waar nodig uit te breiden. 

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Johan Fokkema tel.: 075-631 31 60. 

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan Painting Holland Groep, afdeling personeelszaken, 

personeelszaken@paintinghollandgroep.nl, t.a.v. Margo Mul. 

Sluispolderweg 5 , 1505 HJ Zaandam. www.paintinghollandgroep.nl 

 

Wij zijn op zoek naar een: 

Financieel administratief  medewerker M/V 

mailto:personeelszaken@paintinghollandgroep.nl

