
 
 

Assistent Financial Department 

Over Vertom:  

Wil jij werkzaam zijn binnen een internationale maritieme organisatie? Dan is de Vertom Groep wat voor jou! Wij zijn 
experts in wereldwijde maritieme diensten met meer dan 45 jaar aan ervaring. Door middel van onze vloot van meer dan 
80 zeeschepen is Vertom dé partner voor internationaal scheepstransport. Ons gevarieerd team van professionele, 
ambitieuze en deskundige medewerkers staan klaar om dit mogelijk te maken. Wij leveren een verscheidenheid aan 
logistieke oplossingen waarbij we continu focussen op de betrouwbaarheid, innovatie en kostenefficiëntie. We streven 
ernaar om moderne globalisering te stimuleren en daarbij voortdurend rekening te houden met de belangen van onze 
stakeholders.  

 

Wat verwachten we van jou? 

Heb je enkele jaren ervaring in Finance opgedaan en zie je het als een uitdaging om een brede en verantwoordelijke rol 
te vervullen? Denk je daarbij graag mee over het verbeteren van processen en zie je jezelf werken in een informele en 
internationale omgeving? 
 

Wat zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden? 

• Bijdrage aan de maand- kwartaal en jaarafsluitingen; 

• Opstellen van financiële rapportages; 

• Ondersteunen bij uitvoering van de financiële administratie; 

• Grootboekadministratie op orde houden; 

• Uitvoeren van verschillende controles; 

• Verbeteren en doorontwikkelen van de processen; 

• Scheepsafrekening. 

 

Functie-eisen: 

• Je bent 38 uur per week beschikbaar; 

• Je beschikt over een afgeronde Bachelor richting financieel- economische; 

• Ervaring op de financiële administratie, transport en scheepvaart; 

• Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift; 

• Je kan uitstekend overweg met Excel, WinBooks is een pré 

 

Dit ben jij: 

• Toont initiatief en beschikt over een probleem oplossend vermogen; 

• Je beschikt over het vermogen om de juiste prioriteiten te stellen; 

• Je kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een team-player;. 

• Je beschikt over kritisch, analytisch denkvermogen. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Wij zorgen ervoor dat je het optimale uit je functie haalt. Wil je een opleiding volgen om je beroepskennis uit te breiden? 
Wij bieden je hieromtrent uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Je werklocatie zal op ons kantoor in Antwerpen zijn. Tot 
slot, niet onbelangrijk, we bieden je een marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.   

 



 

Ben jij klaar voor deze uitdaging?  

Is deze functie jou op het lijf geschreven en hebben we je enthousiast gemaakt? Graag ontvangen wij jouw schriftelijke 
motivatie en cv per email via erik@vertom.be. 

Heb je toch nog vragen, neem dan contact op met de heer Erik Ruwisch (+32 4 79 71 13 92). 

 
 Wij maken graag kennis met je! Tot snel! 
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