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Boekhouder

Technische schouwer

Functie:
• Je boekt de aan- en verkoopfacturen.
• Je staat in voor de verwerking van bankafschriften en voor de analytische boekhouding.
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Je hebt geen hoogtevrees!
Een attest VCA is een pluspunt, maar geen vereiste!

Dit mag je van ons verwachten:
Als Gutami Solar collega sta je nooit stil. En dat voelt goed. Je wordt immers voortdurend gestimuleerd
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