We are hiring!
Altijd al willen werken in een dynamische omgeving? Ben jij graag bezig met alle aspecten binnen
de financiële administratie? Lees dan snel verder, want in verband met uitbreiding op onze afdeling
Finance zijn wij op zoek naar een Accouting Officer (32 uur)

Accounting Officer
Jouw rol
Jij bent primair verantwoordelijk voor de financiële gegevens binnen – met name – het Duitse deel van de Teleon
groep. Je bent verantwoordelijk het tijdig, volledig en correct vastleggen van de financiële gebeurtenissen in de
boekhouding en de controle hierop. Je draagt zorg voor de diverse (fiscale) aangiftes en bent bekend met German
GAAP (‘HGB’) of bereid je hierin te willen bekwamen.
Jouw profiel
In deze functie is het belangrijk dat je nauwkeurig werkt. Je beschikt over MBO niveau 4 denkniveau in de financiele
richting en je hebt een goede kennis van Excel en de Duitse taal.
Daarnaast vind je het een uitdaging jezelf verder te ontwikkelen in een internationale omgeving.
Wat bieden wij
Bij Teleon Surgical hechten we veel waarde aan ontwikkeling - en niet alleen van onze innovatieve producten. We
zijn er trots op dat we al onze medewerkers de kans bieden om te groeien en zich te ontwikkelen als professionals.
Dit is een van de vele redenen waarom zoveel van onze medewerkers hier met plezier werken en een lange en
succesvolle carrière bij ons opbouwen.
Dit zeggen onze medewerkers:
Jitka R&D Engineer: Alle aspecten zijn in huis, je maakt het complete product van A tot Z, als je een goed idee hebt is
alles mogelijk, hands-on mentaliteit.
Tim Systeembeheerder: uitdagend en snel bedrijf, fijne collega’s, werkdagen vliegen voorbij door diverse
werkzaamheden.
Wat kun jij verwachten






Een uitdagende baan bij een innovatieve werkgever met een uitstekende werksfeer en een actieve
personeelsvereniging.
Een maximaal salaris van € 3.800,- bruto per maand.
30 vakantiedagen en een variabele bonus van maximaal 10%.
Flexibele werktijden met de mogelijkheid om vanuit huis te werken.
Een goede pensioenregeling met lage inhouding.

www.teleon-surgical.com
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De organisatie
Teleon Surgical is een dynamisch, innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in state-of-the-art Intra-Oculaire Lenzen
en accessoires voor oogchirurgie. Wij hebben een toegewijd team van 150 internationale professionals,
werkzaam op onze drie locaties in Spankeren, Berlijn en Leverkusen. Dankzij onze meer dan 25 jaar ervaring in de
IOL-industrie en onze eigen in-house R&D divisie en ultramoderne productiefaciliteit in Spankeren, zijn wij een
toonaangevende speler in de ontwikkeling van baanbrekende technologische oplossingen voor oogchirurgie.

Nieuwsgierig geworden, maar meer informatie nodig?

Neem dan contact op met Kim Konings via +31 (0) 313 725 652 of mail je vragen of sollicitatie naar jobs@teleonsurgical.com Word jij het volgende lid van ons enthousiaste team?
https://www.youtube.com/watch?v=OUtUX9M4t44

www.teleon-surgical.com

