
 

Medewerker Verkoopadministratie 
 
APCOA PARKING Nederland B.V. maakt deel uit van APCOA PARKING GROUP, de nummer één 
parkeerexploitant in Europa. Met meer dan 45 jaar ervaring in parkeerbeheer en een jaarlijkse omzet 
van meer dan 1 miljard onderscheidt APCOA zich van haar concurrenten. De groep beheert en 
exploiteert ruim 1,4 miljoen parkeerplaatsen op meer dan 9000 locaties in 13 Europese landen. Alle 
parkings bieden een klantgerichte service en worden beheerd op basis van maatwerk contracten. 
 

Taakomschrijving  
 
In de functie van administratief medewerker ben je samen met het team verantwoordelijk voor de 
administratieve verwerking van alle zaken gerelateerd aan de verkoop van abonnementen en het 
beantwoorden van klantvragen en verzoeken. Je taken zullen vooral, maar zeker niet alleen, bestaan 
uit: 
 

 Administratieve verwerking van lopende en nieuw af te sluiten contracten 

 Verzorgen en registratie van de verkoop en abonnementenbeheer 

 Onderhouden van contacten met opdrachtgevers 

 Debiteurenbeheer 

 Factuurmanagement 

 Ondersteuning bij het opstellen van maand- en jaarafsluiting en diverse rapportages 
 

Je werkt actief mee aan de groei van de organisatie en bent continu op zoek naar nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Je bouwt op een betrokken manier een goede relatie op met de klanten. Tenslotte ben 
je op de hoogte van de specifieke wensen en kenmerken van de diverse doelgroepen en kun je hier 
goed op inspelen.  
 
Functie- eisen: 
 

 Afgeronde MBO 4 opleiding in een financiële richting 

 Minimaal 3 jaar werkervaring  

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

 Uitstekende kennis van Excel, Word en Outlook  

 Ervaring met Exact is een pré  

 Commercieel en doelgericht  

 Betrokken en actief  

 Communiceert open en op alle niveaus  
 

APCOA bied je: 
Dynamische en uitdagende functie voor 32 uur per week (mogelijke uitbreiding naar 40) binnen 
internationale organisatie.  
 
Interesse? 
 

Je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV en motivatie kun je mail naar vacature@apcoa.nl.   
 
Voor meer informatie over bovenstaande vacature kun je contact opnemen met Richard Manager, 
Finance Manager. Telefoon 085 049 98 59.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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