De Van den Tweel Groep is met ruim 1300 medewerkers een van de grote
familiebedrijven van Midden-Nederland. Het bedrijf startte in 1905 en is
inmiddels uitgegroeid tot een dynamische bedrijvengroep die bestaat uit o.a.:
een retailgroep met zes supermarkten, vijf slijterijen, één drogisterij, een
grenswinkel en koffiegroothandel; een horecagroep met een hotel, een eventen vergaderlocatie en een beursgebouw; een vastgoedonderneming met een
uitgebreide vastgoedportefeuille met bedrijfsgebouwen, appartementen en
ontwikkellocaties in de Midden-Nederland.
Per 1 december 2022 ontstaat op ons hoofdkantoor in Nijkerk een vacature voor de
volgende functie:

HOOFD ADMINISTRATIE
Retail, vastgoed en horeca
die samen met het team de administratie verzorgt van ons concern.
FUNCTIEOMSHRIJVING
Als Hoofd Administratie ben je verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid én
actualiteit van onze financiële gegevens. Kortom: je draagt met de financiële afdeling bij
aan het inzicht in onze financiën. Daarnaast vind je het leuk om het team verder te
professionaliseren. Dat doe je door jouw bijdrage te leveren in het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee onze processen te waarborgen. Wij hebben alvast een
begin gemaakt maar jij kopt, als een echte teamspeler, de bal in. Daarnaast …
•
•
•
•

stel je de jaarrekening op en bereid je de accountantscontrole voor;
zorg je voor de technische maandafsluiting en bewaak je de balans(posten);
plan en coördineer je interne audits op onze werkprocessen;
ben jij sparringpartner voor de organisatie over de ontwikkelingen binnen je vakgebied.

FUNCTIE-EISEN
We zoeken een collega met kennis op het gebied van administratieve dienstverlening.
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal hbo-niveau, door opleiding of ervaring verkregen.
Je bent handig met Excel en je hebt ervaring met boekhoudpakketten, ervaring met
AFAS is een pre.
Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
Je bent een teamspeler met communicatieve vaardigheden die planmatig kan werken
en kan omgaan met deadlines.
Ervaring in de retail en horeca is een pre.
Je bent fulltime beschikbaar.

WIJ BIEDEN
Wij bieden een functie in een dynamisch en uitdagend bedrijf. We bieden een goed salaris
dat in overeenstemming is met de kennis en ervaring die je meebrengt én met de zwaarte
van de functie. Uiteraard met bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden.

MEER WETEN?
Als je meer wilt weten over de functie, de organisatie of het team waarmee je aan de slag
gaat, neem dan gerust contact met ons op: tel. 033 2471450.
INTERESSE?
Herken je jezelf in het profiel en heb je zin om de uitdaging aan te gaan? Mail dan je
motivatie en je CV naar info@vandentweel.nl o.v.v. sollicitatie met vermelding van de
functie.

