
PURCHASE TO PAY SPECIALIST
De P2P Specialist voert administratieve werkzaamheden uit op de afdeling financiën en ondersteunt de Manager Finance & IT  in zijn/haar 
werkzaamheden. Voert verbeteringen door in de applicaties (scanning software, validatiesoftware en ERP systeem) en in het proces van 
rechtstreekse facturatie. 

/ /

Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Ferney biedt een 
compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, machines en bouwbeslag aan haar leden. Wij leveren diverse diensten op het gebied 
van IT, marketing, logistiek en finance. De 42 aangesloten leden hebben ruim 400 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet 
bij Ferney van ruim 300 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 9000 artikelen op voorraad liggen. De 
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden. Ferney werkt internationaal samen met de krachtige Duitse 
partner: E/D/E.

We zijn er van overtuigd dat op lange termijn de scanningsstroom flink zal worden afgebouwd. Sterker nog we denken dat de klassieke me-
dewerker crediteuren verdwijnt. We zien meer een “data specialist” als functie. Want je houdt systemen, factuurberichten in de gaten, monitort 
systemen die ze verwerken etcetera. Dat komt omdat leveranciers gaan overstappen naar XML of EDI facturatie.
Door de doorstroom van één van onze medewerkers naar de IT afdeling, zijn wij op zoek naar een nieuwe

WERKZAAMHEDEN: 
• Het verwerken van de rechtstreekse facturen
• Het scannen van inkoopfacturen
• Het verwerken en corrigeren van inkoopfacturen in de 

validatie controle
• Het controleren van aanmaningen en het uitzoeken van 

verschillen
• Verbeteren van Kofax templates
• Bepalen van validatieregels in de validatiesoftware
• Inventariseert mogelijkheden om leveranciers van scanning 

naar EDI over te halen
• Adviseert over procesverbeteringen

JOUW PROFIEL: 
• MBO+/HBO- (MEAO) niveau
• Kennis van Excel en Word
• Kennis en ervaring met scanningssoftware, elektronische 

facturatie en van geautomatiseerde gegevensverwerking
• Goede kennis van de Nederlandse taal en basiskennis van 

de Duitse/Engelse taal
• Persoonlijke kenmerken: cijfermatig inzicht, flexibel, nauw- 

keurig,  planmatig werken, klantvriendelijk, analytisch 
vermogen, zelfstandig

• Waar mogelijk affiniteit met de vakhandel in gereedschappen en 
ijzerwaren

• Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk,  
ondernemend, weloverwogen en meedenkend

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Michiel Remigius, Manager Finance en IT 
telefoonnummer  072 5765000. Je sollicitatie kun je per e-mail sturen naar personeelszaken@ferney.nl. 

Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000 ferney.nl

Wat bieden wij jou?
Bij Ferney kun je rekenen op een fijne werkomgeving, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast werk je zelfstandig, krijg je de ruimte voor eigen initiatieven en de kans om  jezelf te ontwikkelen.


