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Vacature: medior medewerker Treasury Desk 
 
 
 

Word jij enthousiast van finance, cash management en treasury? Heb je een aantal jaar ervaring en 
ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wil jij maatschappelijk betrokken bedrijven steunen? Dan 
zoeken wij jou voor onze Treasury Desk! Wij zijn op zoek naar een financieel professional die een 
volgende stap in zijn of haar carrière wil maken. 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, zoals 
dagelijks cashmanagement, transacties met banken en rapportages. Je bent in staat snel en gericht 
oplossingen voor klanten te vinden en je helpt mee ons eigen treasury managementsysteem te 
verbeteren. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid, zo moeten werkzaamheden voor klanten tijdig 
afgerond worden en moet hierover gecommuniceerd worden. Verder is er tijd voor projecten zoals 
implementaties of financieringsvraagstukken 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; 

• Enkele jaren relevante werkervaring (bijvoorbeeld in/met finace, treasury of 
cashmanagement) met goede referenties; 

• Goede basiskennis van Excel; 

• Sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als 
schriftelijk; 

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); 

• Boekhoudkundige kennis is een pre. 
 
Ilfa is in bezit van een AFM vergunning als beleggingsonderneming. Daarom moeten onze 
medewerkers in het bezit zijn van of op korte termijn willen halen: 
 

• Wft-diploma; 

• Wwft certificaat; 

• Vakgerichte opleiding cash management en/of treasury. 
 
Wat bieden wij?  

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Werkweek van 40 uur (32 uur is bespreekbaar); 

• Mogelijkheid tot thuiswerken (circa 50 procent); 
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• Salaris € 2.800,- tot € 3.400,- per maand (op basis van een werkweek van 40 uur); 

• Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding; 

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

• Doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld naar een senior Treasury Desk expert of consultant; 

• Informele werksfeer met genoeg ruimte voor teambuilding; 

• Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. 
 
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 met ons opnemen via 085 130 26 55 of info@ilfa.nl. Stuur bij 
interesse een motivatiebrief met cv naar: info@ilfa.nl. 
 
 


