
 

 

CirTec staat voor Circulaire 
Technologie. Voor het 
behoud van een goede en 
gezonde leefomgeving is 
het van belang de 
hoeveelheid afval te 
verminderen en 
waardevolle grondstoffen 
te recyclen. CirTec draagt 
bij aan maatschappelijk 
bewustzijn en het 
hergebruik van afvalstoffen 
door innovatieve duurzame 
technologie te ontwikkelen 
en te verkopen. Wij 
ontwerpen en bouwen, 
zowel nationaal als 
internationaal, 
zuiveringssystemen voor 
waterschappen en 
industrie, gericht op 
terugwinnen van 
grondstoffen en hergebruik 
van restwarmte. 
 
Over CirTec 
CirTec is een sterk groeiend 
technologiebedrijf gericht 
op de behandeling van 
proces- en afvalwater. Het 
bedrijf kent een platte 
organisatie en heeft korte 
lijnen in communicatie en 
besluitvorming.  
 
Het productenpakket 
omvat onder andere 
GaLiCos™ en 
fijnzeeftechniek. 
 
CirTec B.V. 
Nijverheidsweg 10 
1442 LD Purmerend 
0299-792080 
www.cirtec.nl 
 

 

Door het toenemende aantal projecten en grote belangstelling vanuit 
de (internationale) markt hebben wij behoefte aan een nieuwe 
enthousiaste en gedreven collega: 
 
 

Financieel/Boekhoudkundig medewerker (M/V) 
(12 uur per week) 
 
 
Functie-omschrijving 
Als boekhoudkundig medewerker ben je verantwoordelijk voor het 
boeken van in- en verkoopfacturen, bankmutaties, maandelijkse 
journaalposten, betalingen klaarzetten, het bijhouden van de voorraad 
en overige administratieve handelingen. We stappen binnenkort over 
op een nieuw ERP-systeem en je neemt een deel van de 
voorbereidende werkzaamheden op je. 
 
Vaardigheden/functie-eisen 
Jij bent betrouwbaar, accuraat, proactief en bovenal een ervaren 
boekhoudkundig medewerker die ons in principe voor drie dagen van 
4 uur per week kan ondersteunen. Je hebt ervaring in de financiële 
administratie, affiniteit met diverse softwarepakketten, bent vaardig 
met Excel en kunt goed functioneren in een snelle, jonge en 
dynamische omgeving. 
 
Vereiste vaardigheden en achtergrond 

▪ financieel-economische opleiding op mbo of hbo niveau; 
▪ minstens 3 jaar werkervaring in financiele administratie; 
▪ kennis en ervaring met diverse softwarepakketten; 
▪ ruime ervaring met Excel; 
▪ analytisch en cijfermatig sterk; 
▪ affiniteit met techniek; 
▪ vloeiend Nederlands sprekend, Engels is een pre. 

 
Wat kan CirTec je bieden? 
Bij CirTec geloven we dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als 
je met plezier naar je werk gaat. Inhoudelijke uitdaging en ruimte om 
jezelf te ontwikkelen vinden we daarom belangrijk. Daarnaast bieden 
wij goede arbeidsvoorwaarden die je kunt laten aansluiten op jouw 
wensen en behoeften. Wij kennen een informele bedrijfscultuur en 
gaan voor kwaliteit zonder al te veel omhaal. Kortom, je voelt je snel 
thuis in onze organisatie. 

 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en zou je ons team willen 
versterken, stuur dan je reactie met je CV per e-mail naar 
secretariaat@cirtec.nl ter attentie van Mandy Meijer. Voor meer 
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Carlijn 
Lahaye via telefoonnummer 0299-792080. 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

http://www.bwa-water.nl/

