
 
 
Buitenreclame in full motion, dát is Ocean Outdoor Nederland. Als Nederlandse marktleider van de 
digitale out-of-home-markt heeft het bedrijf grootse groeiplannen. Ter uitbreiding van het financiële team 
is er per direct ruimte voor een financieel administratief medewerker.   

Over Ocean Outdoor 
Ocean Outdoor verandert unieke locaties in betekenisvolle plekken. 
Met het samenvoegen van Interbest en Ngage Media tot Ocean Outdoor is de grootste digitale mediaexploitant 
van Nederland ontstaan met volledige nationale dekking. Dit betekent 285 groot formaat schermen op 168 
locaties door heel Nederland waarmee dagelijks meer dan 20.000.000 mensen worden bereikt. Ocean Outdoor 
richt zich daarbij op vier pijlers: snelwegen, openbaar vervoer, winkelcentra en publieke pleinen.  

Vacature: FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER  

Ben je goed met cijfers, ben je enthousiast en commercieel ingesteld en heb je affiniteit met de reclame- en 
mediabranche? Dan hebben wij een interessante functie voor jou! Ter versterking van ons jonge en 
groeiende team bij Ocean Outdoor zijn wij op zoek naar een:  

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER te Amsterdam 

Functiebeschrijving: 
Als administratief/financieel medewerker ben je verantwoordelijk voor een gedeelte van de boekhouding en 
verricht daarvoor alle voorkomende werkzaamheden.  
 

Jouw taken zijn: 
• Het boeken van inkoop facturen 
• Het verrichten van betalingen 
• Het verzorgen van uitgaande facturen 
• Het beheren van debiteuren/crediteuren en grootboek 
• Overige administratieve werkzaamheden  

Wat wij bieden: 
• Marktconform basissalaris 
• Tijdelijk contract, met kans op verlenging en vast 
• Reiskostenvergoeding 

Functie eisen: 
Je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of directe omgeving en beschikt over het volgende: 

• MBO+ -opleiding op financieel-administratief gebied 
• Minimaal 2 tot 3 jaar in een vergelijkbare functie 
• Goede kennis van het Microsoft Office 
• Je kunt goed omgaan met deadlines en doelstellingen die horen bij je taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden  
• Affiniteit met digitale oplossingen is een pré 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste 

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie als financieel administratief medewerker en voldoe je aan het profiel?  
Stuur dan vandaag nog je CV samen met je motivatie naar nathalie.noorland@oceanoutdoor.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Soort dienstverband: Parttime / Fulltime 


