
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ter uitbreiding van ons team, is Schouten Europe op zoek naar een: 
 

Administratief Medewerker  
(40 uur) 
Je werkt mee aan de verdere financiële professionalisering van een 
(inter)nationaal sterk groeiend bedrijf.  
 
De functie 
Samen met een team van 3 personen ben je verantwoordelijk voor de 
gehele financiële administratie van Schouten Europe. Je ondersteunt het 
hoofd Administratie in alle voorkomende administratieve 
werkzaamheden en de verdere professionalisering van de afdeling.   
 
Een aantal werkzaamheden zijn: 

 Administratief verwerken van de inkomende facturen / 
crediteurenadministratie.  

 Het gehele facturatieproces.  
 Alle  overige voorkomende administratieve werkzaamheden.  

 
Wie ben jij? 

 Een relevante afgeronde MBO opleiding.  
 Werkervaring in een gelijkwaardige functie is een pré.  
 Goede kennis van de Engelse taal, mondeling en schriftelijk. 
Duits en Frans zijn een pré. 

 Ervaring met Exact Globe, Exact Synery en Excel. 
 Je hebt affiniteit met een “papierloos” kantoor.  
 Je bent open eerlijk, stressbestendig en hebt een drive om te 
leren. Service, respect en samenwerken staan bij jou hoog in het 
vaandel.  

 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een uitdagende en 
afwisselende functie en je krijgt de mogelijkheid om mee te werken aan 
de verdere professionalisering van onze (inter)nationaal groeiende 
organisatie. Wij zijn een jong team dat met zijn allen zijn schouders 
eronder zet en samen de behaalde successen viert! 
 
Solliciteren 
Ben jij onze nieuwe Administratief Medewerker? Stuur dan je CV en 
motivatiebrief voor 18 november 2018 via e-mail naar Jaride Koolen: 
jkoolen@schouten-giessen.nl. Voor meer informatie over de inhoud van 
deze vacature, kunt u contact opnemen met Jaride Koolen op 0183-
446357. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Schouten Europe B.V. 
Wij zijn een specialist op het 
gebied van het ontwikkelen, 
produceren en vermarkten van 
plantaardige vleesvervangers.   
 
Vanuit de overtuiging dat de 
wereld behoefte heeft aan een 
voedselpakket dat minder op 
dieren en sterker op planten 
steunt, bieden wij consumenten 
een duurzaam alternatief voor 
vlees.  
 
Schouten Europe is een 
familiebedrijf en is gevestigd in 
Giessen (Noord-Brabant). Wij 
werken in een klein en 
enthousiast team. Het bedrijf is 
opgericht in 1990 en is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal bedrijf met een 
ruim assortiment plantaardige 
producten.  
 
Onze websites: 
www.schouteneurope.com 
www.goodbite.nl. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wij werken samen met een 
vaste partij, dus acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.  
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