
 

Financieel administratief medewerker 
 
Wil je bezig zijn met ondersteunende taken in een jonge, innovatieve en snelgroeiende organisatie? 
Vind je het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving? Beschik je minimaal over MBO+  werk- en denkniveau en breng je ervaring mee? Dan is 
Cooll op zoek naar jou!  
 
Wie zoeken wij? 
Cooll is op zoek naar een Financieel administratief medewerker om de groei van ons bedrijf te 
ondersteunen en te optimaliseren. We zijn op zoek naar een vlotte aanpakker die het werk ziet 
liggen. Samen met de Officemanager vorm jij de spil in de staf van Cooll. Doordat jij er bent, kunnen 
je collega’s vertrouwen op juiste informatie. Cooll is een dynamische en groeiende organisatie en 
daarin moet je je staande kunnen houden. 
 
Jouw taken als financieel administratief medewerker 
In deze functie ga je aan de slag met een heleboel taken in de volgende werkgebieden: 

o Inkoop- en crediteurenadministratie 
o HR- en personeelsadministratie, waaronder ook urenregistratie 
o Het bijhouden van projectadministraties 
o Meewerken aan declaraties voor subsidietrajecten 
o Meewerken aan diverse (management)rapportages 
o Algemene zaken zoals afhandeling van post, pakketjes, telefoon, mail, etcetera 
o En verder alles wat je daarnaast leuk vindt om te doen en bijdraagt aan de groei van Cooll. 

 
Wat breng je mee? 

o Een accurate, ondersteunende en servicegerichte instelling 
o Je bent pro-actief, je ziet het werk liggen én je houdt overzicht 
o Affiniteit met een technische “mannenwereld”, waarin jij ook je mannetje staat 
o MBO+ werk- en denkniveau door een opleiding of je werkervaring 
o Kennis van Microsoft Dynamics Business Central is een pré 
o Je bent zelfstandig en een doorpakker. Er is een hoop te doen! Daarnaast kun je goed 

samenwerken binnen een (project)team  
o Bereidheid om verschillende (neven)werkzaamheden op te pakken 
o Je werkt precies en gedocumenteerd en hebt een belangrijk aandeel in het optimaal 

functioneren van het bedrijf, waarbij je vaak op de achtergrond een belangrijke rol vervult 
o Een flexibele houding, qua inzet maar ook qua uren. We verwachten je inzet 24 uur per 

week nodig te hebben waarbij we graag willen dat je minimaal vier dagen per week 
aanwezig bent. Hoe je dit doet mag je zelf invullen zodat jij een optimale werk-privé balans 
kunt creëren. 
 



 
 
Bedrijfsprofiel 
Bij Cooll, een spin-off van de Universiteit Twente, ontwikkelen we dé energie-zuinige en betaalbare 
verwarmings-oplossing voor bestaande en nieuwe woningen. 
De SuperHybrid van Cooll is de één-op-één vervanger van de HR-gasketel in bestaande woningen, 
kan met zowel hoge als lage temperatuurverwarming gecombineerd worden en heeft geen losse 
buitenunit. De warmtepomp wordt aangedreven door gas of waterstof en onttrekt warmte aan de 
buitenlucht waardoor 30 tot 50% gas wordt bespaard en de uitstoot van CO2 met 30 tot 50% wordt 
gereduceerd. Kenmerkend voor Cooll is dat dit gebeurt zónder toename van elektraverbruik. 
Deze warmtepomp is hiermee voor veel Nederlandse woningen een potentiële opvolger van de CV 
ketel. 
Dezelfde technologie kan in de toekomst ook worden aangedreven door biobrandstoffen of 
(duurzaam opgewekte) waterstof, waarmee volledig CO2 neutrale verwarming via het gasnet 
mogelijk wordt. 
Cooll is gevestigd op twee locaties in Enschede. Sinds 2009 is het team gegroeid tot een grootte van 
bijna 30 enthousiaste en doelgerichte professionals met verschillende achtergronden en een 
gezamenlijke missie om de gebouwde omgeving te verduurzamen.  
 
Wat mag jij verwachten van Cooll? 

o Kansen om écht mee te werken aan de energietransitie en de verduurzaming van de 
energievoorziening; 

o Volop ontwikkelingsmogelijkheden in een snelgroeiend, innovatief bedrijf in de duurzame 
energiesector; 

o Cooll kent een informele, nuchtere werksfeer met korte lijnen waar zelfstandigheid en durf 
gewaardeerd wordt; 

o Een prima salaris passend bij jouw ervaring, bij Cooll kun je ook meegroeien met het team. 
 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? 
Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact op met onze officemanager 
Ursula Huiskes, 053-7890623 of ursula.huiskes@cooll.eu. Je motivatie en CV kan je ook naar haar 
sturen. 
 


