
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bergrand 226  +31 85 130 26 55  info@ilfa.nl  BTW NL 8088.02.185.B.01 

  
4707 AT Roosendaal 

 
NL84 ABNA 0476 6371 63 

 
www.ilfa.nl  KVK 20076756 

 

Vacature: medewerker Treasury Desk 
 
 
 
Heb jij affiniteit met finance, cash management en treasury? Voor onze Treasury Desk zijn wij op zoek naar een 
leergierige starter die graag wil werken in de financiële wereld. Als medewerker van de Treasury Desk word je 
onderdeel van een team dat doorlopend en ad hoc werkzaamheden voor klanten verricht. Het team is het 
eerste aanspreekpunt voor klanten en een belangrijke schakel tussen de klant, onze eigen IT-afdeling en onze 
consultants.  
 
Wat ga je doen? 
Je gaat als medewerker van de Treasury Desk aan de slag met periodieke klantwerkzaamheden, bent in staat 
snel en gericht oplossingen voor klanten te vinden en je helpt mee ons eigen treasury managementsysteem te 
verbeteren. Je krijgt de verantwoordelijkheid dat werkzaamheden voor klanten tijdig afgerond worden en 
communiceert hierover met de klant. Je verwerkt regelmatig gegevens van onze klanten en draait rapportages. 
Verder is er tijd voor projecten en het beantwoorden van ad hoc klantvragen. Geen dag op de Treasury Desk is 
hetzelfde. 
 
Wie zoeken we?  
De ideale Treasury Desk-medewerker is proactief, klantgericht, leergierig, nauwkeurig en kan snel schakelen. 
Verder vragen we:  

• Minimaal hbo werk- en denkniveau in een economische richting; 

• Starters (een aantal jaar relevante werkervaring, dat kan ook in stagevorm zijn, is een pre); 

• Affiniteit met cashmanagement is een pre. 
 
Wat bieden wij?  

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Werkweek van 40 uur (bij een geschikte kandidaat is 32 uur bespreekbaar); 

• 26 vakantiedagen (op basis van een werkweek van 40 uur); 

• Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding; 

• Doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld naar een senior Treasury Desk expert of consultant. 
 
Wie zijn wij? 
Ilfa wil dat elke organisatie over de juiste financiële middelen, kennis en inzicht beschikt waarmee ze hun 
ambities kunnen realiseren. Wij kunnen een klant bij elk onderdeel van het financiële proces ondersteunen. 
Van advies tot uitvoering, Ilfa staat naast de ondernemer en loodst hen door de financiële wereld heen.  
 
Onze Treasury Desk is een team van treasury specialisten. Zij zijn in te zetten voor onder andere cash-, rente- 
en valutamanagement, het afsluiten van transacties, het verzorgen van financiële rapportages en het 
beantwoorden van vragen. 
 
Interesse?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lindsey Helmus via 085 130 26 55 of lindsey@ilfa.nl. Stuur 
bij interesse een motivatiebrief met cv naar: info@ilfa.nl. 
 
 


