
 

Financiële administratie stage bij Herzog Medical 

Wie zijn wij 
Herzog Medical is in Nederland marktleider op het gebied van sport compressiekousen. Onze 
producten vind je terug in alle grote hardloopspeciaalzaken en worden door veel fysiotherapeuten 
voorgeschreven in de behandeling. Daarnaast zie je de producten van Herzog Medical ook bij veel 
betaalde voetbalorganisaties, in de wielersport en bijvoorbeeld in de atletiek.  

Vacature 
Ter ondersteuning van ons team zoeken wij een stagiair Financiële Administratie. Tijdens je stage bij 
Herzog Medical voer je verschillende werkzaamheden uit, o.a.;  
- controleren en bewerken van het inkoop- en verkoopboek 
- controleren en bewerken van het bank- en kasboek 
- orders aannemen per email of telefoon en gereed maken voor verzending 
- orders verwerken in het boekhoudsysteem  
- orders factureren  
- verzorgen van financiële rapportages 
- bijdragen aan de dagelijkse werkzaamheden 

Functie-eisen 
Wat verwachten we van jou? 

 Je bent minimaal een 2e-jaars student in de richting van financiële administratie. 

 Je bent op zoek naar een voltijd meewerkstage bij voorkeur voor vijf tot zes maanden. 

 Je bent zelfstandig en werkt secuur. 

 Je hebt affiniteit met sport, bent gedreven en enthousiast.  

 Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands. 

De onderstaande kwaliteiten zien wij als pré. Beschik je over deze kwaliteiten? Dan heb je voor ons 
een streepje voor: 

 Je hebt ervaring met AFAS. 

Arbeidsvoorwaarden 
Wat kan Herzog Medical je bieden? 

 Een kans om relevante werkervaring op te doen binnen een groeiend en innovatief bedrijf. 

 Veel verantwoordelijkheid. 

 Een leuke stageplaats binnen een klein team. 

 Een werkplek in Woudenberg. 

Contactinformatie 
Wil jij ons ondersteunen in de financiële werkzaamheden en tegelijkertijd relevante werkervaring 
opdoen bij een snelgroeiend bedrijf vol ambitie? Stuur je cv en motivatie naar 
info@herzogmedical.com of voor meer informatie over de functie kun je bellen naar 033 286 6030 en 
vragen naar Bianca Ravelli.  
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