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Ben jij boekhouder in hart en nieren? Wil je je graag verder ontwikkelen in een internationale 
omgeving? En wil je werken in een jong en dynamisch team?  
 
In verband met de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een  
 

Boekhouder 
 
Wat ga je doen? 
Het team werkt aan de boekhoudingen van meerdere entiteiten in zowel binnenland als buitenland. Je 
werkzaamheden richten zich primair op de boekhoudkundige taken die nodig zijn voor een juiste 
maand- en periodeafsluiting waarbij je verantwoordelijk bent voor een tijdige en juiste verwerking van 
alle gegevens alsmede het controleren van alle benodigde aansluitingen in de boekhouding. 
Denk hierbij aan werkzaamheden op het gebied van: 

 Crediteuren 
 Debiteuren 
 Grootboek (Banken/Kassen) 
 Vaste activa 
 BTW aangiftes in meerdere landen 

 
Wie zoeken wij? 

Uiteraard ben je betrokken, gedreven en als vanzelfsprekend werk jij graag in een wereld die continue 
in beweging is door innovatie en groei. In onze ogen heb je daarvoor de volgende bagage nodig: 

 Je hebt HBO werk- en denkniveau (bedrijfseconomie/bedrijfsadministratie of vergelijkbaar) 
 Je hebt minimaal 2-5 jaar relevante werkervaring 
 Je vindt het leuk om processen te optimaliseren, ook buiten je werkgebied 
 Je hebt ervaring met BTW aangifte(s), liefst in meerdere Europese landen 
 Je hebt ervaring met maand- en periodeafsluitingen 
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
 Je hebt een positieve en flexibele instelling 
 Goede kennis van Excel is vereist 
 Ervaring met boekhouden in Microsoft Dynamics Navision is een pré 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden je een uitdagende functie aan in een sterk groeiend internationaal bedrijf. Daarnaast geven 
we je de ruimte om eigen ambities te verwezenlijken binnen een team van collega's waar je op kunt 
bouwen. Hier hoort een marktconform salaris bij.  
 
Herken jij je in dit profiel? Reageer dan snel! 
 
Wie zijn we? 
Met ruim 25 jaar ervaring in trading en distributie van chemische grondstoffen is KH Chemicals een 
betrouwbare partner geworden in de industrie. KH Chemicals is gevestigd in de omgeving van 
Rotterdam (Zwijndrecht) en heeft regionale kantoren in Dubai, Kiev, Moskou, Shanghai en New York. 
Ons wereldwijde team bestaat op dit moment uit meer dan 70 enthousiaste en trotse medewerkers. 
Sinds begin 2019 is KH Chemicals 100% dochter van Ravago Chemicals. Meer informatie is te vinden 
op onze website www.khchemicals.com.  
 
Solliciteren? 

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar jobs@khchemicals.com! 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


