
 
vacature: financieel medewerker 

Verfrissend in IT! 

 

Waar kom je terecht 
Lime Networks is een succesvol bedrijf met een sterk team dat klanten compleet verzorgt op het gebied van IT. 

We staan voor techniek, leveren bewezen diensten en spreken hierover heldere taal. 

Samen werken we als één team voor één doel: verfrissend in IT! 

We maken IT simpel. Zo kunnen onze klanten vooroplopen in techniek zonder onnodige complexiteit te ervaren. 

Met onze efficiënte IT-diensten en Managed Services kunnen bedrijven presteren op het vlak waar zij goed in 

zijn. We nemen onze klanten werk uit handen, zodat ze zich kunnen focussen op hun eigen business en 

innovatie. We verzorgen werkplekken, clouddiensten, servers, telefonie, internetverbindingen, netwerken, 

beveiliging, hard- & software. Daarnaast draait het in ons bedrijf om advies, projecten, helpdesk, preventief 

onderhoud, zelfsturende teams en interne automatisering. Wij combineren onze passie voor techniek met 

heldere taal en gaan voor de 10 van onze klanten.  

Wat zoeken we 
Doordat we groeien kunnen we jou gebruiken; een financieel medewerker. Je bent verfrissend in wat je doet en 

hoe je over komt. Je weet wat financiën inhoudt voor een MKB bedrijf en toont initiatief. Je hebt ervaring met 

werken in teamverband en zet je in voor het team en Lime Networks. Je werkt parttime voor 3 dagen (of 

misschien meer) in de week en kan soms wat taken van collega’s bij Delivery of Inkoop overnemen zodat je 

samen gaat voor resultaat.  

Natuurlijk heb je minimaal een HBO opleiding (of beter) en relevante ervaring met taken die je voor ons gaat 

doen. Je werkt minimaal 5 jaar in financiën en weet hoe je de administratie van een bedrijf voert. Je organiseert 

je eigen werkzaamheden. Je bent nauwkeurig, hebt discipline en kunt helder communiceren over je werk. Je 

hebt niet alleen ervaring maar je laat ook zien wat je kunt met een B.V., boekhouden, klantgegevens, 

loonadministratie, BTW/ICP aangiftes, jaarrekeningen en alles wat hierbij komt kijken. Bij de facturatie van 

projecten diensten en aanpassingen hierop laat je zien dat je het echt snapt. Dat sommige zaken strak geregeld 

moeten zijn en periodiek perfect lopen is geen enkel probleem. Als het lastig wordt pak je escalaties bij 

leveranciers of klanten op en zorg je voor een verfrissende aanpak en oplossing. Je houdt overzicht en geeft 

prioriteiten aan je verschillende taken. Je hebt je rijbewijs en bent een ‘heer in het verkeer’. Je kent je weg met 

Windows, Office. 

KPI’s, Exact online, BI, IT-kennis, communicatief?....Bonuspunten! 

 

Ben jij toe aan een nieuwe, verfrissende werkomgeving  

bij een succesvol en gezond IT-bedrijf in de Randstad? 

Voel jij je goed als financieel medewerker in een leuk team? 



 
vacature: financieel medewerker 

Verfrissend in IT! 

Wat ga je zoal doen 
Je laat onze bedrijfsadministraties en beheer van financiële systemen perfect verlopen en maakt en onderhoudt 

rapportages over de stand van zaken. Voor een aantal holdings onderhoud je de basis.  Je laat je ervaring zien 

op financieel gebied en kunt financiële systemen en informatie zelfstandig onderhouden. Je werkt netjes en 

documenteert alles in onze systemen. Je hebt  contact met de financieel directeur, personeel, klanten en 

leveranciers en volbrengt zelfstandig al je taken. Je regelt de facturatie van projecten en werkt samen met ons 

hele team. Je regelt de financiën van Lime Networks. Denk daarbij aan; boekhouding, contracten, 

loonadministratie, BTW/ICP aangiftes, debiteuren, declaraties, maandelijkse facturatie. Je controleert ook de 

maandelijkse resultaten en kunt hiermee onze bestaande financiële rapportage onderhouden.  

Daarbuiten is er ruimte voor alles wat er in een gezellig team dagelijks naar voren komt. Je hebt het over 

financiën, IT, je favoriete series, je weekendplannen, gamen en wat je verder zoal bezighoudt. Heb je dan nog 

tijd over, dan help je ons automatiseren, innoveren en vooral continu verbetering aanbrengen in alles wat we 

samen doen. Als je kansen pakt, krijg je de ruimte en blink je uit. Denk hierbij aan BI, KPI’s, efficiëntie en alles 

wat jij denkt dat beter kan.  

Waarom kies je voor ons 
Lime Networks biedt een frisse, gezellige werkomgeving met leuke uitdagingen in IT. We lopen altijd voorop 

met techniek en efficiënte oplossingen. Je leert in rap tempo hoe het wél moet en wordt onderdeel van het 

leukste IT team in regio Rotterdam. Je kunt doorgroeien als je initiatief toont. 

We zijn goed voor ons personeel. Je hebt een werkplek waar het je aan niets ontbreekt. Goede laptop, telefoon, 

headset, schermen, mobiele telefoon en abonnement en lekkere koffie. Een auto van de zaak ook voor 

privégebruik, 25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld, een opleidingsplan waarin we je stimuleren om certificaten te 

halen en een goed pensioenplan. In ons frisse kantoor eten we elke dag gezamenlijk binnen of buiten (of BBQ-

en we) en drinken we op vrijdag een biertje. We hebben supergezellige uitjes waar we allemaal naar uitkijken.  

Stuur je sollicitatie naar of neem contact op met Bas Hazelzet: bas@limenetworks.nl / 010-2121806. 

 

Doe jezelf een plezier en kom eens langs!  

Koffie of een vrijdagmiddagbiertje?  

Geef een seintje, we spreken je graag! 

mailto:bas@limenetworks.nl

