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In het licht van onze groei en professionalisering zijn wij op zoek naar een ervaren (m/v) 

Financieel administratief medewerker 
Wij zoeken een enthousiaste financieel administratief medewerker, die meedenkt en ondersteuning biedt 
bij administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden. Je houdt je o.a. bezig met: 

 debiteuren- en crediteurenadministratie 
 inboeken/controleren van inkoopfacturen 
 verzorgen van het betalingsproces 
 opmaken van verkoopfacturen in Exact online 
 beheren van de openstaande posten en indien nodig onderneem je actie 
 verzorging van btw aangiften 
 assisteren bij opstellen van (jaar)rapportages 

 
Daarnaast vervang je de officemanager tijdens haar afwezigheid met o.a.: 

 beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken  
 administratie en versturen van inkooporders 
 versturen van pakketten via Select Courier (DHL, FedEx etc.) 
 

Profiel: 

 je bent in het bezit van het diploma MBO niveau 4 Bedrijfsadministratie, Moderne 
Bedrijfsadministratie of soortgelijk 

 je hebt minimaal 10 jaar ervaring in een soortgelijke functie 
 goede vaardigheid met MS Excel 
 kennis van Exact online is een pré 
 dat je zelfwerkzaam, nauwkeurig, communicatief en sociaal vaardig bent 
 goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
 werkweek van minimaal 20 uur (t.z.t. bereid tot uitbreiding) 
 bij voorkeur woonachtig in (de omgeving van) Wageningen, Ede of Veenendaal 
 

Wij bieden jou: 
 leuk team van enthousiaste, hoogopgeleide mensen die een jong bedrijf uitbouwen 
 een efficiënte organisatie met oog voor innovatie en korte communicatielijnen 
 breed scala aan werkzaamheden met veel ruimte voor eigen initiatief 
 goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden 

 
De werkgever 
Surfix Diagnostics is een jong bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en op de markt brengen van een snel, 
betrouwbaar en aantrekkelijk plug-and-play diagnoseplatform voor allerlei point-of-care tests. De eerste 
doeltoepassingen zijn vroege kankerdiagnose, Covid-19-detectie en opsporing van pathogenen in water 
voor aquacultuur. 
Surfix is gevestigd in Wageningen op het Agro Business Park en op de Campus. 
 
Interesse 
Herken je jezelf in dit profiel dan zouden we graag nader kennis maken. Stuur je CV met motivatiebrief naar:  
arnold.hofman@surfixdx.com (HR-manager) 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


