
	

	
	
	

	

 
VACATURE 
 
Per direct: Hoofd Financiële Administratie  
(32-40 uur per week), standplaats Groningen 
 
De werkzaamheden 
De rol van Hoofd Financiële Administratie is een uitdagende en afwisselende functie. Hierbij een idee 
van de werkzaamheden die u zoal gaat uitvoeren: 

• Verzorgen van de loonadministratie 
• Leiding geven aan de financiële administratie 
• Debiteurenbeheer 
• Diverse fiscale aangiftes 
• Samen met de controller het jaarplan opstellen voor de financiële afdeling 
• Samen met de controller opstellen van de interne en externe rapportages 
• Samen met de controller de begrotingen en budgetten bewaken  
• Het continu verbeteren en bewaken van de verschillende werkprocessen 
• Vervangen van de controller als deze afwezig is 

Wat wij vragen 
• Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in de richting van bedrijfsadministratie 
• Aantal jaren ervaring met soortgelijke werkzaamheden 
• Zeer goede kennis van Word, Excel en Outlook express is een vereiste 
• Ervaring met Exact Globe 
• Ervaring met Synergy is een pré 
• U beschikt over leidinggevende capaciteiten, kunt goed werken onder druk en weet dan ook 

de juiste prioriteiten te stellen 
• Verder heeft u een goed analytisch inzicht, bent u accuraat en initiatiefrijk 

 
Wat bieden wij 
Een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling binnen een groeiende en 
dynamische organisatie. De werkdagen en –tijden zijn van maandag t.m. vrijdag van 08.00 tot 16.45 
uur. Prima salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Bedrijfsprofiel  
De Gjaltema Groep is gespecialiseerd in steigerbouw, hoogwerkers en materieelverhuur. Met een 
sterk dienstenpakket, waaronder montage, kwaliteitszorg en opleidingen, is Gjaltema full service 
leverancier in onder meer de bouw, de industrie en bij evenementen. De Gjaltema Groep omvat 
meerdere bedrijven en vestigingen in Nederland en Duitsland en is werkzaam op de NoordEuropese 
markt. Opdrachtgevers kiezen al 40 jaar voor kennis, ervaring en maatwerk.  
 
Contact 
Interesse in deze veelzijdige functie? Dan ontvangen we graag uw CV met motivatie via  
wverlaan@gjaltema.eu, ter attentie van de heer W. Verlaan, P&O. Voor aanvullende vragen kunt u 
contact opnemen met onze controller, de heer W. Wittendorp, wwittendorp@gjaltema.eu of bel 050 – 
571 1370. 


