
Vacature Administratief Medewerker 
 

 
 
 
 
 

Gaat jouw hart sneller kloppen van (verantwoord) eten en is het uitvoeren van de financiële 

administratie je daarnaast op het lijf geschreven? Dan zijn wij je 30 nieuwe collega’s! 

De wereld ligt aan onze voeten en daarom zoeken wij een Financieel Administratief Medewerker 

(parttime: 24 uur over 4 dagen) die er samen met het Financeteam voor gaat zorgen dat wij in 

control blijven! 

De Smaakspecialist is een organisatie met een missie: Wij geloven in de kracht en noodzaak van 

goede voeding voor een leefbare wereld. Toegankelijkheid en bewustwording staan hierbij centraal. 

Wij maken goede voeding voor een leefbare wereld toegankelijk, door het ontwikkelen, produceren 

en distribueren van goede voeding met respect en liefde voor mens, dier en natuur. Wij maken 

mensen bewust van de kracht van goede voeding voor een leefbare wereld, door het delen van 

kennis en inspiratie in impactprogramma’s.  

Onze drie belangrijkste merken zijn BioToday, Smaakt en RAW Organic Food. Naast het biologisch 

productassortiment, spelen kennis- en inspiratiedeling bij deze missie een belangrijke rol. Onze 

impactprojecten KidsProef, Organic Kitchen en Bio Proeflokaal leveren hier een substantiële bijdrage 

aan. 

Onze producten zijn niet alleen heel lekker en van hoge kwaliteit, maar zijn ook geproduceerd met 

aandacht en liefde voor mens, dier en natuur. Ons doel is om de aanschaf van biologische 

producten laagdrempelig te maken en mensen te inspireren om verantwoord te eten. Op kantoor 

werken wij met ruim 30 medewerkers. Daarnaast hebben wij een distributiecentrum in Tilburg en 

verschillende productielocaties. We delen allemaal een passie voor goed, bewust en lekker eten. 

Omschrijving van de werkzaamheden 

• Controleren van binnenkomende facturen 

• Verwerking van bankmutaties 

• Debiteuren- en crediteurenbeheer 

• Overige administratieve werkzaamheden 

Wat verwachten wij van jou? 

• Opleiding op tenminste MBO-niveau (MEAO, PD Boekhouding, MBA) 

• Aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van boekhouding en administratie 

(tenminste 5 jaar) 

• Ervaring met het boekhoudpakket King is een pré 

• Uitstekende kennis van Excel 

• Planmatig, zeer secuur en gestructureerd 

• Communicatief vaardig 

• Beschikbaar voor 24 uur, verdeeld over 4 dagen 

Woonachtig in de nabije omgeving van Luchtenburgseweg 2 in Ulvenhout AC (max 10 km). 

Werken bij de Smaakspecialist is gekenmerkt door resultaat- en klantgerichtheid, samenwerking en 

innovatie. Kun je niet wachten om te starten? Stuur dan snel je CV en korte motivatie naar 

HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. Daiëlle Rikken.  
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