
 

Bij Argos Packaging & Protection, zoeken we versterking! 

Argos heeft 2 eigen locaties in Maasdijk, die samen zorgen voor een omzet van 
35 miljoen. Argos is onderdeel van de Best Packaging Group, een overkoepelende 
organisatie van vijf zelfstandige bedrijven. Totaal werken er 70 medewerkers, die 
elkaar aanvullen op het gebied van verpakkingen.  
 
Wij zijn er trots op dat we zelf onze verpakkingen van ontwerp tot productie 

volledig afstemmen op de wensen van de klant. Met onze eigen vrachtwagens zorgen we ervoor dat 

de producten just in time bij de klant worden afgeleverd. We bieden een grote diversiteit aan 

producten, waarbij we marktleider zijn op een aantal gebieden. We zijn actief in veel verschillende 

sectoren, zoals de AGF, Sierteelt, Industrie, Retail, Bouw en Bouwgroothandel. We doen dit niet 

alleen in Nederland, maar onder andere ook in België en Duitsland. We hebben daarnaast eigen 

inkoopkantoren in Azië en Oost Europa.  

We zijn een snel groeiende organisatie met een jong en ambitieus team. Onze administratie groeit en 

wil verder professionaliseren, daardoor zijn we per direct op zoek naar een collega die het team komt 

versterken: 

Medewerker financiële administratie m/v 
(fulltime) 

 

Als Medewerker financiële administratie ben je een echte allrounder. Je draait mee in alle 

voorkomende werkzaamheden op de afdeling. Dit betreft o.a. het controleren en verwerken van 

uitgaande en binnenkomende facturen. Het voorbereiden van betalingen en opstellen van 

rapportages. Je werkt mee aan een verdere efficiency en professionalisering van de afdeling. Je 

signaleert fouten, draagt verbeteringen aan en implementeert deze. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor de bewaking van de debiteuren en vervul je hierin een actieve rol.  Je zorgt 

samen met het team administratie dat het werk correct en tijdig is uitgevoerd. 

 

Wat heb jij ons te bieden? 

 Je hebt een afgeronde boekhoudkundige opleiding op HBO  niveau; 

 Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie; 

 Je hebt kennis van Microsoft Office. Kennis en ervaring met Exact/Synergy is een pré; 

 Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken; 

 Je beschikt over een nauwkeurige werkhouding en een goede werkmentaliteit. 

 

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In 
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd, maar wel met de intentie deze uiteindelijk 
om te zetten in een vaste aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen. 
 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je als medewerker jezelf blijft ontwikkelen, zodat we jou zo 
optimaal mogelijk in kunnen zetten. Daarbij bieden wij een prettige werkomgeving, waarin we 
professioneel en met veel verantwoordelijkheidsgevoel werken. De cultuur is informeel, waarin 
samenwerking centraal staat. 
 
 



 
 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatie naar 
werken@bestpackaginggroup.nl  t.a.v. Mandy Graaf.  Ga naar onze website www.argos.nu voor meer 
informatie over het bedrijf of neem contact op met Mandy Graaf via telefoonnummer 0174- 630011.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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