
 
 

 

Industrial Auctions BV is een internationaal opererend veilingbedrijf. Vanuit het kantoor in Eindhoven 

worden machines, inventaris en goederen voor de voedings- en drankenindustrie in een online 

business-to-business omgeving geveild. We onderscheiden ons door op een transparante, 

klantvriendelijke werkwijze onze klanten volledig te ontzorgen tijdens het veilingproces. Daarnaast 

beschikken we over een uitgebreid klantenbestand van internationale kopers en opdrachtgevers. 

Vanwege de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een:  

Boekhouder (20-24 uur)  

Wat ga je doen? 

Je werkt voor de afdeling administratie. Je werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van diverse 

administratieve taken zoals de grootboekadministratie, verwerking van kas- en bankmutaties, 

verkoopadministratie, debiteurenbeheer, inkoopadministratie, crediteurenbeheer,  opstellen en 

bewaken van managementrapportages, verzorgen van BTW - ICP en statistiek aangiftes in diverse 

Europese landen en denkt mee op het gebied van het doorvoeren van procesverbeteringen. Je hebt 

dagelijks contact met internationale klanten, via de telefoon en mail. Door jouw bijdrage kunnen we 

onze kernwaarden transparant, betrouwbaar, doen wat je zegt, klantvriendelijk en ontzorgen elke 

dag waarmaken.  

 

Wat vragen we? 

• HBO bedrijfseconomie /MBA/ Praktijkdiploma boekhouden. 
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 
• Je hebt een gedegen basis in de boekhoudadministratie. 
• MS Office heeft geen geheimen voor je en nieuwe systemen heb je zo onder de knie. 
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en goed Engels. 
• Je bent servicegericht, je communiceert vlot en je werkt nauwkeurig. 
• Met goede kennis van Duits, Spaans of Frans heb je een streepje voor. 

Wat bieden we? 

• Een boeiende job in een dynamisch en jong team, waar geen dag hetzelfde is.  

• Een fijne werkplek met gezellige collega's. 

• Leuke bedrijfsuitjes. 

• Uitzicht op een vast dienstverband. 

• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. 

Ben je enthousiast en herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan je CV en motivatie naar 
Wim van Zadelhoff, wim@industrial-auctions.com 

 

  


