PERFORMANCE
BY PASSION
Wij zijn Passa Sports!
De onbetwiste specialist in jouw sport. Passa Sports is de organisatie achter o.a. de sport specialistische webshops TennisDirect,
VoetbalDirect, RunningDirect en sportshop.com. Gespecialiseerd in voetbal, hockey, hardlopen en indoorsporten zoals handbal, volleybal en
korfbal. Binnen de sportbranche is Passa Sports uitgegroeid tot een toonaangevende speler binnen de Benelux met ook Europese ambities.
Inmiddels werken er ruim 175 medewerkers op de vestigingen in Waalwijk en Warmond. Tevens zijn er verkoopkantoren in Keulen en een in
Göteborg, waar er respectievelijk 4 Duitse en 3 Zweedse collega’s werkzaam zijn.

vacature

Administrateur
locatie: Waalwijk | 40 uur

Functie

Werkzaamheden

Wij bieden jou

Voor onze vestiging in Waalwijk zijn wij op
zoek naar een administratief medewerker.
In deze functie werk je samen in een
administratief team en zorg je er samen voor
dat de administratie op de juiste manier wordt
verwerkt.
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Passa Sports is een jong en energiek bedrijf met
een hands-on mentaliteit. Iedereen binnen
Passa Sports heeft een grote passie voor sport!
En wat is er dan ook mooier dan werken voor
het grootste online sportbedrijf van Nederland?
De bekendste labels van Passa Sports zijn
TennisDirect, VoetbalDirect, HockeyDirect,
RunningDirect en Handbalshop, die je misschien
wel kent van partnerships met o.a. de KNLTB,
Voetbal.nl, KNKV, NHV en de KNHB.

•
•
•

Verwerken van kas en bankboek
Verwerken van memoriaalboekingen
Controleren en bewerken van het
inkoopboek
Controleren en bewerken van het
verkoopboek
Verricht activiteiten voor het
debiteuren- en crediteurenbeheer
Invoeren en bewerken van stamgegevens

Profiel
•
•
•
•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Een marktconform salaris
Korting op meer dan 10.000 sportartikelen

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door je
motivatie en cv te sturen naar:
Tessa.vanhelvert@passasports.com

Je hebt plezier in het correct verwerken
van administratieve gegevens in de meest
brede zin van het woord
Minimaal MBO4 werk- en denkniveau
Goede beheersing van de Nederlandse taal
in woord en geschrift
Kennis & ervaring met Microsoft Dynamics
en/of Exact Globe is een pré
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