
 

 

 

 
Check deze vacature  

en kom eens praten  
dan leg ik je uit hoe boeiend 

 en leuk het is bij ons!  
 
Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren 

 

Hoofd administratie / financieel manager m/v 
 
Als hoofd administratie / financieel manager ben je verantwoordelijk voor de volledige administratie, 
met als doel inzichtelijk te krijgen en te houden welke producten en klanten een positieve bijdrage aan 
het resultaat leveren, waar geld vandaan komt en waar geld naartoe gaat, en natuurlijk te zorgen dat 
aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan.  
 
Pacoma Europe BV is importeur van diverse soorten eindverpakkingsmachines zoals 
dozensluitmachines, omsnoeringsmachines en palletwikkelaars alsmede groothandelaar in diverse 
soorten verpakkingsmaterialen. Dankzij onze meer dan 30 jaar ervaring in de branche en een eigen 
technische dienst zijn wij in staat machines op klantspecificatie aan te passen en de te verwerken 
verpakkingsmaterialen aan te laten sluiten op de machine en op het product van de klant. Bekijk ook 
onze website om ons bedrijf beter te leren kennen op www.pacomaeurope.com  
 
Pacoma Europe is een kleine informele organisatie waar collega's altijd voor elkaar klaar staan en er 
steeds tijd is voor een praatje en een lolletje, zolang de belangen van de klant maar voorop blijven 
staan. We proberen steeds samen met alle collega's van de binnen- en de buitendienst tot gezonde 
groei en oplossingen te komen. 
 
Samen koffie voor het werk, dagelijks een gezamenlijke lunch, en iedere vrijdag iets eerder stoppen 
met werken om ook bij wat lekkers te kunnen bijpraten over andere dingen dan werk, zijn allemaal 
zaken die bij ons vanzelfsprekend zijn. 
 
De uitdaging op onze administratie 
De vacature ontstaat doordat de huidige functionaris met pensioen gaat. Onder zijn leiding is een 
gedegen administratieve organisatie opgezet die toe is aan vernieuwing, vereenvoudiging en 
digitalisering. Nadat je bent ingewerkt in de huidige werkwijzen door de huidige functionaris, zal je 
uitdaging zijn om de nodige veranderingen in gang te zetten en te begeleiden. Daarnaast is er een 
gerede kans dat op niet al te lange termijn zal worden overgestapt op een ander ERP systeem. Zodra 
dat project doorgang vindt leid jij dat mede in goede banen. 

  

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/verantwoordelijk
http://www.pacomaeurope.com/


 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Je bent de spin in het web die verantwoordelijk is voor een betrouwbare, volledige en tijdige 
vastlegging van de bedrijfsadministratie doordat je zorgt dat alle administratieve processen op 
rolletjes lopen. 

• Je bent verantwoordelijk voor de gehele administratie (grootboek, voorraad, crediteuren, 
debiteuren en externe salarisadministratie). 

• Je zorgt voor een duidelijke inrichting van de administratie en de administratieve processen. 

• Je geeft leiding aan 1 FTE op de administratie en je geeft samen met de directie mede sturing 
aan het administratieve deel van het werk van 5 andere medewerkers. 

• Je verzorgt aan het eind van iedere verslagperiode de rapportages aan de eigenaren, de 
directie, de sales en de TD. 

• Je bereidt het jaarwerk voor en begeleidt de externe accountant bij het opstellen van de 
jaarrekening. 

• Je stelt de jaarlijkse budgetten op in samenspraak met de directie en bewaakt de voortgang. 

• Je maakt voor- en nacalculaties op machines en projecten. 

• Je analyseert en rapporteert gevraagd en ongevraagd ontwikkelingen die de bedrijfsvoering 
raken zoals omzetten, marges, fluctuaties in de verschillende voorraadposities, crediteuren- 
en debiteurenstanden en ouderdom, liquiditeit, rentabiliteit etc. etc. 

• Je adviseert de bedrijfsleiding bij financieel-administratieve vragen en problemen. 
 
Wat bieden wij ? 

• Een verantwoordelijke functie waarbij eigen inbreng erg wordt gewaardeerd, binnen een 
moderne en professionele werkomgeving waar je wordt omgeven door trotse en betrokken 
collega’s. 

• Een goede werksfeer in een team van 17 collega’s waarvan 8 op kantoor. 

• Een dienstverband rechtstreeks in dienst bij Pacoma Europe BV, dus geen uitzenden of 
detacheren, met de intentie om te komen tot een langdurige arbeidsrelatie. 

• Een zeer afwisselende uitdagende en leerzame baan waar je je geen moment zult vervelen! 

• Concurrerende arbeidsvoorwaarden, salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. 

• Mogelijkheid tot extra opleidingen om jezelf verder te ontwikkelen. 
 
Wat wordt er van jou verwacht? 

• HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding of ervaring. 

• Minimaal 5 jaar ervaring met het volledig zelfstandig voeren van een administratie. 

• Ervaring met Exact Globe en andere ERP pakketten is een pré. 

• Ervaring en affiniteit met ICT/systeembeheer is een pré. 

• Leidinggevende ervaring. 

• Analytisch vermogen, loyaliteit, integriteit. 

• Communicatief sterk. 

• Nette, aardige, volwassen persoonlijkheid 
 
Meer info? Bel 0416-651365 en vraag naar Koen Zijlmans (directeur). 
Solliciteren? Als je wilt mag je je CV en motivatie opsturen naar  k.zijlmans@pacomaeurope.com 
maar je kunt ook gewoon meteen even bellen met Koen op 0416-651365 voor een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek. Wij maken vandaag nog tijd voor je! 
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