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Hypsos bedenkt, ontwerpt en voert (internationale) projecten uit, o.a. voor beurzen en interieurs. 
Alleen al in Soesterberg werken meer dan 100 vakmensen met de meest uiteenlopende functies als ontwerper, 
projectmanager, timmerman, dtp-er, decorateur, schilder, engineer, noem maar op. Oftewel, we zijn een boeiende club 
mensen die samen staat voor een creatief en hoogwaardig eindproduct. Ieder doet zijn of haar deel en is daarmee mede 
verantwoordelijkheid voor het succes van de projecten die we voor onze klanten uitvoeren. Dit kenmerkt Hypsos. Je wordt niet 
aan de hand gehouden, maar je krijgt de kans je te ontwikkelen.  

Wij zoeken momenteel een: 
 

Financieel administratief medewerker (v/m) 
 

Functieomschrijving:  
Als financieel administratief medewerk(st)er ben je verantwoordelijk voor de juiste en accurate dagelijkse verwerking van de 
administratie. Het takenpakket is breed en betreft onder andere de volgende werkzaamheden: 
 

Wat je doet 

 Verwerken van inkoop- en verkoopfacturen 
 Verantwoordelijk voor debiteuren- en crediteurenbeheer 
 Voeren en onderhouden van de grootboekadministratie 
 Voeren van urenadministratie t.b.v. onze  project- en loonadministratie 
 In samenwerking met onze inkoopafdeling afhandelen van inkooporders 
 Het assisteren bij en het zelf opstellen van begrotingen en periodieke rapportages. 

 
Deze werkzaamheden doe je voor verschillende administraties van meerdere werkmaatschappijen 
 
Wat we vragen: 

 Een afgeronde administratieve opleiding op MBO/ PDB niveau 
 Minimaal 3 jaar relevante financiële werkervaring. 
 Ervaring met MS offices pakketten 
 Je beheerst de Engelse taal goed in woord en geschrift 
 Hands-on-mentaliteit 
 Integriteit, analytisch denkvermogen zijn vanzelfsprekend en je vindt het prettig om samen te werken.  
 Je bent accuraat, zelfstandig en kunt goed prioriteiten stellen. 
 Minimaal 32 uur per week. 
 Ervaring met projectadministratie is een pré. 

  
Wat we bieden: 

 Een leuk en collegiaal team 
 Werk bij een organisatie met de cultuur van een familiebedrijf 
 Bij goed functioneren uitzicht op een vast contract 
 Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Overige arbeidsvoorwaarden volgens CAO Standbouw. 
 
Solliciteren: 
Stuur je motivatie, foto en CV naar Ingrid Schat, info@hypsos.com. Omschrijf in je cv duidelijk je opleiding, ervaring en met 
welke softwarepakketten je nu werkt/ervaring mee hebt. 

Op onze website vind je voorbeelden van projecten die wij bedenken, ontwerpen en maken.  
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