
 

 
Xpol is een jong en ambitieus bedrijf dat zich richt op de levering van verse bloemen en 
planten. Wij synchroniseren vraag en aanbod en bedienen een groot aantal Europese 
supermarktketens en groothandelaren. De markt verandert voortdurend en vraagt hoge 
kwaliteit en duurzame aanpassingen. De cultuur binnen ons bedrijf is proactief, positief, 
informeel, professioneel en gedreven. Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Wegens 
vertrek van een van onze collega’s zoeken we voor ons team in Rijsenhout een: 
 
 

Financieel administratief medewerker 
 
In deze rol ben je medeverantwoordelijk voor de crediteuren- en debiteurenadministratie. Je 
vormt met je collega’s een team en vervangt elkaar als dit nodig is. Je rapporteert aan de 
Finance Manager. Je hebt regelmatig contact met kwekers en klanten in het buitenland. 
Uitgangspunt is tevreden klanten, tevreden kwekers en tevreden collega’s. 
 
 
De belangrijkste taken binnen deze functie zijn: 
 
• Controleren en verwerken van alle uitgaande en inkomende facturen 
• Contact met klanten en kwekers in het buitenland over facturen en betalingen, 

voornamelijk per e-mail 
• Medeverantwoordelijk voor maand- en jaarafsluitingen 

 
 

Wat vragen we voor deze functie? 
 

• 1-3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie 
• MBO denk- en werkniveau 
• Vermogen om zelfstandig te werken en een flexibele, resultaatgerichte instelling 
• Een uitstekend analytisch vermogen en nauwkeurige en gestructureerde werkwijze 
• Goed planmatig en cijfermatig inzicht  
• Aantoonbare ervaring met Excel 
• Je weet je goed uit te drukken in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als 

schriftelijk 
• Beschikbaar voor 32-40 uur per week 
• Basisvaardigheid met MS Office en internet applicaties 
 
 
 
 



 

 
 
Wat bieden wij? 
 
• Een afwisselende baan in een jonge, energieke organisatie 
• Een werkomgeving met enthousiaste collega’s en een open sfeer waar eigen initiatief op 

prijs gesteld wordt 
• Een interessant salaris  
• Een laptop en telefoonabonnement van de zaak 
• Mogelijkheid tot thuis werken 
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen 

 
Past deze functie bij je ervaring en ambities? Dan willen we je graag ontmoeten en kijken of je 
bij onze groei- en ontwikkelingsambities past. 
 
Stuur je gemotiveerde sollicitatie met CV naar: jobs@xpolplatform.com. Voor verdere 
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Richard Aukes (Manager Finance) 
op +31 (0)6 13 016 520. 
 
Op onze website is meer te zien over onze producten en bedrijfsfilosofie. 
 
Xpol B.V. Kruizemuntweg 27, 1435 DD Rijsenhout | www.xpolplatform.com |  
 
 
 
 
** Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 
 
 
 


