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Mettaal – een introductie 

Mettaal is een allround vertaal- en tekstschrijfbureau in Rotterdam dat zich 
onderscheidt door persoonlijk contact voor, tijdens en na de opdracht. Op die manier 
zorgen we ervoor dat het eindresultaat aansluit op de wensen van onze 
opdrachtgevers. 

In een klein en gezellig team werken we samen met een pool van freelancers en 
geven zo invulling aan onze dienstverlening.  

Onze opdrachtgevers zijn vooral actief in het bedrijfsleven, en zijn actief in 
verschillende branches. Ook particulieren weten hun weg naar ons te vinden. 

Onze opdrachten zijn divers en lopen uiteen van juridische teksten tot jaarverslagen, 
van brochures en reclameteksten tot bedrijfsplannen, werkinstructies en technische 
rapporten. Naast vertalingen verzorgen we ook tolkdiensten en redigeren en 
herschrijven we teksten als onze opdrachtgevers daarnaar vragen. 

Meer informatie over Mettaal kun je vinden op www.mettaal.nl. 

 
 
 

Mettaal – de functie 

Functie : administratief medewerker 
Functietype : algemeen 
Rapporteert aan : directeur 
Datum : 1 oktober 2019 
Versie : 1.0 
Functiecode : Adm.mdw. 
Functieniveau : - 
Aantal uur : 8 tot 12 uur per week, in overleg te bepalen 
 
 
Doel functie 
Verwerken in- en uitgaande facturen in administratie- en boekhoudsysteem van Mettaal 
 
 
Functie-eisen 
 mbo werk- en denkniveau 
 Relevante opleiding op minimaal mbo-niveau 
 goede algemene ontwikkeling 
 goede kennis van Word en andere MS Officepakketten (o.a. Outlook, PowerPoint en 

Excel) 
 kennis van administratiesoftware (bij voorkeur Davilex) 
 computervaardig 
 minimaal 2 jaar relevante werkervaring 

 
 
Vaardigheden 
 zelfstandig kunnen verzorgen van bedrijfsadministratie 
 kunnen inleven in onze verschillende doelgroepen 
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 goede contactuele vaardigheden 
 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
 efficiënt en effectief kunnen werken met oog voor detail 

 
 
Persoonlijke kenmerken 
 cijfermatige (financiële) instelling 
 positief, motiverend 
 resultaatgericht 
 gemotiveerd 
 geïnteresseerd, leergierig 
 ‘werk goed willen doen’ 

 
 
Overig 
 woonachtig in regio Rotterdam 
 leuk vinden om in een klein team te werken (samen bouwen) 
 geen bezwaar tegen werken met cijfermateriaal 
 leuk vinden om ook bij te springen om bedrijfsvoering draaiende te houden indien 

nodig 
 
 
Activiteiten 
a. Verwerken inkomende facturen 

Dit houdt o.a. in: 
- afhandelen van e-mailcorrespondentie inzake inkomende facturen 

(via factuur@mettaal.nl)  
- controleren inkomende facturen met verzonden PO’s 
- Invoeren inkomende facturen in administratie en 

boekhoudprogramma 
- aanmaken betaalopdrachten in boekhoudsoftware 
- inlezen en verwerken bankmutaties in boekhoudsoftware 
- afhandelen van eventuele klachten (al dan niet in overleg met 

leidinggevende) 
b. Verwerken uitgaande facturen 

Dit houdt o.a. in: 
- controleren uitgaande facturen met uitgebrachte offertes in 

administratiesysteem 
- invoeren uitgaande facturen in boekhoudprogramma 
- verzenden facturen 

c. Overig 
Dit houdt o.a. in: 

- inlezen en verwerken bankmutaties in boekhoudsoftware 
- maken van financiële rapportages 
- nabellen openstaande facturen 
- actief debiteuren- en crediteurenbeheer 
- indien mogelijk btw-aangifte 
- indien mogelijk voorbereiden jaarafsluiting voor boekhouder 


