bridging the world

Gezocht: Administratief medewerker boehouding (38 uur p/w)
Maata Games is de ontwikkelaar en uitgever van het online strategiespel Erectus versus Sapiens. In deze realtime strategy empire builder spelen duizenden spelers per spelwereld wereldwijd met elkaar samen in een clash
of civilizations. Het team bestaat uit game designers, vormgevers, marketeers, programmeurs en customer
relationship managers, verdeeld over de locaties Arnhem en Davao (Filipijnen). Het bedrijf is ambitieus en
creatief en heeft een pioniersmentaliteit. Vanwege de doorontwikkeling naar mobiel en de groei die dit met
zich mee gaat brengen, wordt de Maata organisatie de komende tijd op een aantal fronten verstevigd. Wij
zijn per direct op zoek naar een administratief medewerker boekhouding (38 uur p/w). Als boekhouder ben je
verantwoordelijk voor de financiële administratie van de Maata organisatie. Je zorgt ervoor dat de financieel
administratieve processen soepel verlopen en up-to-date zijn, zodat de financiële situatie van het bedrijf
inzichtelijk blijft. Je rapporteert daarbij direct aan de directeur.
Financiële taken:
• het uitvoeren van boekhoudkundige en financieel administratieve werkzaamheden;
• verwerken van debiteuren- en crediteurenadministraties en het doen van aangiften;
• bewaken inkoop- en verkoopbudgetten;
• financiële controle op lopende projecten;
• voorbereiden van diverse (internationale) opleverrapporten, zoals audits en jaarverslagen.

Naast bovenstaande taken wordt ook van je verwacht dat je samenwerkt met collega’s als het gaat om data
analyse, managementrapportage en budgettering.
Functie eisen:
• minimaal MBO niveau 4 werk- en denkniveau en een gedegen boekhoudkundige opleiding;
• goede beheersing (woord en geschrift) van de Nederlandse en Engelse taal;
• gedegen kennis van Exact en Excel;
• je bent cijfermatig sterk, punctueel, accuraat en zelfstandig en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
Wil jij meebouwen aan het verdere succes van Maata? Wacht dan niet langer en stuur ons vandaag nog jouw
sollicitatiebrief samen met CV en een leuke foto van jezelf! Sollicitaties zonder motivatiebrief zullen niet in
behandeling worden genomen.
www.maatagames.com
Contact: Alex Tavassoli
atavassoli@maatagames.com

Maata BV | Stationsplein 3 | 6811 KG Arnhem | T 026 303 00 10

