
Vacature Financieel administratief medewerker 

Voor Capfun NL zijn wij per direct op zoek naar een financiële kracht! 
Ben jij super nauwkeurig, flexibel en op zoek naar leuk en afwisselend werk bij een dynamische 
organisatie? Lees dan snel verder.. 

Wie is Capfun? 
Wij zijn een Frans familiebedrijf en één van de marktleiders op het gebied van toerisme in Frankrijk. 
In totaal zijn we eigenaar van meer dan 120 campings in Frankrijk, Spanje en België. Sinds 2019 zijn 
we ons ook gaan richten op de Nederlandse markt.  
Wij zoeken altijd naar de meeste creatieve en innovatieve oplossingen om onze gasten tevreden te 
stellen en continue te blijven verrassen. Verder staan we bekend om onze spectaculaire waterparken 
en te gekke glijbanen. Ons doel is om vakanties zo FUN mogelijk te maken! 

Wat zijn je voornaamste bezigheden? 
Als financieel administratief medewerker heb je een veelzijdige baan met verantwoordelijkheden op 
verschillende vlakken. Je zorgt ervoor dat het administratieve proces van een aantal Capfun 
campings vlekkeloos verloopt. De werklocatie is Capfun De Sprookjescamping in Rheeze.  

Je takenpakket zal o.a. bestaan uit de volgende taken: 

• Je beheert in Exact Online de crediteuren- en debiteuren administratie (verwerken, opstellen 
en controleren van binnenkomende en uitgaande facturen en transacties); 

• Je verwerkt dagelijks alle bankafschriften van de diverse campings; 

• Je zorgt voor de maandafsluiting en het correct afstemmen van grootboekrekeningen; 

• Je verzorgt de salarisadministratie;  

• Je rapporteert aan de campings, welke je onder je hoede hebt.  

Wat heb je hiervoor nodig? 
Wij verwachten dat je: 

• Minimaal een MBO 4-opleiding hebt afgerond (bij voorkeur bedrijfsadministratie); 
• Zelfstandig, accuraat en initiatiefrijk bent; 
• Ervaring hebt met het boekhoudprogramma Exact Online 
• Ervaring hebt met salarisadministratie; 
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden hebt. 

Wat bieden wij jou? 

• Jaarcontract voor 32 uur per week. Er is uitzicht op verlenging bij wederzijds enthousiasme; 
• Een goed salaris, gebaseerd op je opleiding en kennis; 
• Een uitdagende functie binnen een dynamische organisatie. 

Reageren: 
Ben je enthousiast en geïnteresseerd in deze baan, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk 
jouw CV en motivatiebrief.   

 


