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VERVOEG ONS TEAM ALS EEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE 

BEDIENDE 
 

Werk je graag in een dynamisch en gemotiveerd team?  

Dan is werken bij EDR Antwerp Shipyard dé uitgelezen kans. EDR Antwerp Shipyard is de grootste scheepswerf in 

België, gespecialiseerd in het onderhoud en herstellen van schepen, werken aan scheepsonderdelen (zoals hulp- en 

hoofdmotoren, roer, boegschroef, scheepskranen,…), stralen en spuiten van de scheepsromp, vervangen of 

herstellen van deel der constructiewerken van het schip. Al deze uitdagende activiteiten worden verricht op de onze 

scheepswerf te Antwerpen en op locatie aan boord van schepen over heel de wereld. 

 

Wens je deel te maken van EDR Antwerp Shipyard?  

Kom je ons team versterken en zo EDR ondersteunen in een groeiende omgeving?   

 

FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEDIENDE 

JE FUNCTIE 

• Facturatie procedures implementeren 

• Facturen opvolgen, beoordelen en  goedkeuren  

• Onderzoek, controle en verbeteren van pré-facturatie 

• Project statussen beheren en inkomende factuurgegevens bijwerken in ERP  

• Verzoeken en vragen van klanten beheren 

• Opvolging van openstaande dossiers in samenspraak met project managers 

• Uploaden en archiveren van factuurgegevens 

• Belastinggegevens verifiëren 

• Assisteren bij achterstallige of geweigerde facturen 

• Inkomende facturen controleren 

• CFO assisteren bij maandelijkse en jaarlijkse financiële rapportage. 

JE PROFIEL 

• Je hebt een sterk analytisch vermogen 

• Kan zelfstandig werken 

• Probleem oplossend denken 

• Zeer sterke IT kennis en vaardigheden. Excel is een must. 

• Je kan ook vlot communiceren in het Engels, zowel schriftelijke als mondeling 

• Je bent in het bezit van een hoger diploma  

• Ervaring in de logistieke of maritieme sector is een pluspunt 

ONS AANBOD 

• Stabiele voltijdse functie 

• Je werkt mee aan toonaangevende scheepsherstellingsbedrijf met internationale faam. 

• Werken in een hecht team. 

• Directe rapportage aan management 

• Wij bieden een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extra voordelen. 
 

Stuur je CV met motivatiebrief vandaag nog naar hr@edr-antwerp.eu.   

Werken bij EDR Antwerp Shipyard is dé unieke kans voor je. 

Ontdek meer op  www.edr-antwerp.eu en volg ons online. 

 

mailto:hr@edr-antwerp.eu
mailto:hr@edr-antwerp.eu
http://www.edr-antwerp.eu/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/enginedeckrepair/
https://www.facebook.com/enginedeckrepair/

