
  

 

Vacature 
 

 

Mercon heeft zich de afgelopen periode van een metaalbedrijf en constructiewerf 

getransformeerd naar een bedrijf dat maatwerk oplossing biedt aan klanten in meerdere 

marktsegmenten. Naast opslagtanks, infrastructuur en industriële installaties ontwikkelt het 

bedrijf zich onder andere in engineering, bouw & infra en weg- en waterbouw. Ook bieden wij 

diensten om onze klanten te ondersteunen op het gebied van projecten, constructies, 

logistiek, renovatie en onderhoud. Alle slimme en creatieve oplossingen van de diverse 

projectteams worden binnen de organisatie gecommuniceerd om te zorgen dat kennis 

gedeeld wordt, zodat wij elkaar kunnen inspireren en kunnen leren van de ervaringen in alle 

sectoren. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een 

 

financieel administratief medewerker (m/v) 
 

Je werkt in een team van vier medewerkers en rapporteert direct aan de CFO.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

- zelfstandig voeren en controleren van de financiële administratie 

- invoeren, controleren en corrigeren van financiële en administratieve gegevens 

- voeren van een gedegen administratie in een geautomatiseerd systeem 

- zorgdragen voor de inkomende en uitgaande betalingen 

- actieve en tijdige beantwoording email 

- opstellen van de maand- en jaarafsluiting en rapportages 

- verzorgen van VPB en BTW aangifte 

- aanleveren van gegevens voor de accountant, salarisverwerking en CBS (statistieken) 

- contactpersoon voor administratieve en financiële vragen 

- gestructureerd en accuraat verwerken van documentatie 

- zelfstandig een planning maken en de voortgang afstemmen 

- professionele communicatie met klanten en collega’s 

- eventuele afwijkingen actief bespreken met CFO 

 

Profiel 

Je bent een positief persoon met een analytisch vermogen wat je inzet om tot concrete 

oplossingen te komen. Je werkt zelfstandig, toont daadkracht en stelt je proactief op. Je bent 

communicatief vaardig, flexibel en bovenal een prettige collega.  

 

Wij vragen een afgeronde opleiding op HBO niveau in een financieel administratieve richting. 

Je hebt drie tot maximaal vijf jaar relevante werkervaring en bent toe aan een nieuwe 

uitdaging. Ook is het belangrijk dat je Nederlands en Engels goed beheerst. Je woont in de 

regio Gorinchem. 

 

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie waarbij je de mogelijkheid hebt om je 

binnen de organisatie verder te ontwikkelen. 

 

Solliciteren 

Interesse tonen kan door een curriculum vitae én heldere motivatie te zenden aan 

ellen.nijssen@mercon.com. 
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