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Samen met twee collega’s ben jij verantwoordelijk voor een correcte financiële 
administratie. Je bent zelfstandig, nauwkeurig en hebt een praktische instelling. Heb jij ook 
nog enige affiniteit met de landbouw? Dan leren wij jou heel graag kennen! Vanwege de 
uitbreiding van werkzaamheden zoeken wij voor onze vestiging in Broekland een  

 

 

Medewerker debiteuren/crediteuren administratie 

(16-20 uur per week) 
 

 

Wat ga je doen? 

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie van onze 
twee vestigingen. In jouw rol richt je je met name op de debiteuren en crediteuren 
administratie. Tijdens deze werkzaamheden heb jij veel contact met onze klanten, zowel 
telefonisch als per email. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het inboeken en matchen 
van inkoopfacturen. Naast je werkzaamheden als medewerker debiteuren/crediteuren 
administratie, ondersteun je ook ons management en onze controller met overige 
administratieve werkzaamheden.  

 

 
Wie zijn wij? 

Bruggeman Mechanisatie B.V. is een professioneel mechanisatiebedrijf met twee vestigingen 
in de provincie Overijssel (Broekland en Lemele). We zijn exclusief dealer van hoogwaardige 
merken zoals: CLAAS, Amazone, Kaweco, Trimble, Irrifrance en Trioliet. We maken deel uit 
van de moederorganisatie Royal Reesink. 

 

Wat bieden we jou? 

 Een goed salaris dat past bij jouw kennis en achtergrond; 
 Een baan in een organisatie met korte communicatielijnen; 
 Een jong en dynamisch team binnen een sterk groeiend bedrijf; 
 Een informele werksfeer in een team waarbinnen teamwork en collegialiteit van 

groot belang zijn; 
 Werken in een trotse organisatie waar men passie heeft voor de producten en voor 

wat men doet.  
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Wij vragen 

Je hebt enkele jaren relevante werkervaring en bent toe aan een nieuwe uitdaging. Jij denkt 
in oplossingen, bent flexibel en je hebt altijd overzicht.   

Verder beschik je over:  

 Minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding (administratie en boekhouding; 
 Kennis van en ervaring met Microsoft Office; 
 Enige affiniteit met Marketing; 
 Je voelt je thuis in een no-nonsense omgeving.   

 
 
Interesse? 

 

We zien graag jouw motivatiebrief en CV tegemoet! Wil je meer weten? Neem gerust 
contact op met Patrick Scheerder, 0570-531035 of per email administratie@bmb-
bruggeman.nl. 

 

 

 
 


