
 

 

 

 

  

 

 

 

Ben jij dol op cijfers, werk je nauwkeurig en krijg je energie van een bedrijf dat continu in 
beweging is? Dan ben je voor ons onmisbaar. Bij Just Internet zijn we op zoek naar een 
Financieel Medewerker. Naast dat je zorgt voor een tiptop financiële administratie, zet je 
je talent voor orde en overzicht in om interne processen nóg soepeler te laten lopen. 

 
 
Wat ga je doen? 

 
Met diverse startups onder één dak is ons bedrijf hard aan het groeien. We vinden het dan 
ook een voorwaarde dat je blij wordt van afwisseling en beweging. Je werkt bij ons op 
kantoor in Haarlem, waar je samen met een collega verantwoordelijk bent voor het correct 
uitvoeren en coördineren van de verwerking van onze financiële administratie.  

 
 
Jouw taken op een rij: 
 

 Bijhouden debiteuren- en crediteurenadministratie. 
 Verzorgen van de facturatie. 
 Verwerken en inlezen bankmutaties en doorbelastingen. 
 Rapportages en controles. 
 Materiële vaste activa. 
 Verantwoordelijk voor telefonie en leaseauto’s. 
 Coördinatie en financiële afhandeling bedrijfsverzekeringen. 
 Exact Online optimaal benutten,  innoveren ten aanzien van huidige processen. 

  

 

 

 Opleiding Bedrijfsadministratie. 
 Een energieke persoonlijkheid die graag leert.  
 Cijfermatig sterk. 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
 Proactieve houding. 
 Kennis van administratieve processen en inzicht in verbetering hiervan. 
 Flexibel, kan zaken goed structureren en prioriteiten stellen. 
 Ervaring met Exact Online (pre). 

 

 

 



 

 

  

 We betalen je een goed salaris. 
 Je werkt in een modern en prettig kantoor. 
 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling, 

tegemoetkoming sportabonnement, 25 vakantiedagen).  
 Samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s. 
 Volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. 
 Diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. 
 Voldoende parkeergelegenheid voor de deur. 
 Op loopafstand van het NS-station. 

 

En voor we het vergeten, er is nog veel meer! We werken hard, maar daarnaast is er ook 
ruimte voor fun! We vieren successen, creëren ruimte voor ontwikkeling, stimuleren 
samenwerken (let’s scrum!) en zorgen voor ontspanning. Van stoelmassages op kantoor 
tot tafeltennis. Van een verzorgde lunch tot teamuitjes. Van yoga tot fifa toernooien.  
 

 

 

Just Internet is de drijvende holding achter 5 online bedrijven. Een sterk en 
vooruitstrevend samenspel tussen marketing, commercie en techniek is onze kracht. 

Just Internet staat voor groei en succes, zowel van onze mensen, onze diensten als onze 
klanten. We leren en presteren met veel dynamiek en interactie om zo het maximale uit 
onszelf en onze collega’s te halen. Als team gaan we de uitdaging aan waarmee onze 
klanten hét verschil kunnen maken en kunnen groeien. We vieren ons succes en zijn er 
trots op. 

 
 
www.netexpo.nl 
www.use-cocoon.nl 
www.netaffairs.nl 
www.saysimple.nl 
www.informaxion.nl 
 

 

Fijne collega’s zorgen ervoor dat je het naar je zin hebt op je werk. Bij Just Internet werk je 
samen met een groep enthousiaste en slimme mensen. Collega’s met hun ‘online hart’ op 
de juiste plek en een gezonde dosis humor. En we zijn er stiekem best trots op dat de 
meeste collega’s ook heel lang collega’s blijven. Word jij onze nieuwe collega? Mail naar 
hr@just-internet.nl . Voor meer informatie over deze vacature bel je naar  023-5318874 en 
vraag naar Nicolette Saad (HR). 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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