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Hoofd financiële Administratie 
(Full time - 39 uur) 

 
Hobart is wereldmarktleider en toonaangevend op het gebied van de professionele 
vaatwastechnologie. Het moederbedrijf van Hobart is gevestigd in Amerika. 
 
Wereldwijd heeft Hobart ongeveer 6.900 medewerkers, waarvan ongeveer 60 in Nederland. 
Hobart maakt deel uit van het Amerikaanse bedrijf Illinois Tool Works (ITW), dat diverse producten 
produceert en verkoopt in meer dan 800 onafhankelijke bedrijven en in 56 landen met 51.000 
medewerkers. 
 
Onze klanten zijn o.a. hotels, restaurants, catering bedrijven, bakkerijen, slagerijen, supermarkten, 
bedrijfskantines en scholen. 
Hobart ontzorgt organisaties, die zich bezig houden met het professioneel reinigen van vaat en 
voorziet hen van de meest innovatieve vaatwastechnieken, waarbij Hobart zoveel mogelijk van 
betekenis is voor de maatschappelijke omgeving. 
 
Hobart wil gezien worden als een bedrijf dat zorg voor haar personeel, de maatschappij en het 
milieu hoog in het vaandel heeft staan. Samen met onze toeleveranciers, klanten, dealers en 
consultants streven we naar het ultieme wereldwijde HOBART doel: “Wassen zonder water”! 
 
Aangezien het huidige Hoofd financiële Administratie binnenkort ons gaat verlaten, zijn we, voor de 
Nederlandse vestiging van Hobart, op zoek naar een enthousiaste vervanger, die toe is aan de 
tweede of derde stap in zijn/haar carrière.  
 
In deze functie zal je nauw samenwerken met de Controller en ben jij in staat om hem bij zijn 
afwezigheid te vervangen. Vanzelfsprekend draag jij in deze functie pro-actief bij aan de groei van 
de organisatie door verbeteringen aan te dragen en tijdig problemen en/of fouten te signaleren.  
 
Als Hoofd Financiële Administratie draag je zorg (samen met je team) voor een correcte en tijdige 
uitvoering van o.a. de volgende financiële en administratieve werkzaamheden:  
 

• Het verzorgen van de crediteuren en debiteuren administratie 
• Het op maandelijkse basis afstemmen van de grootboekrekeningen  
• Het doen van BTW en CBS aangiftes 
• De vaste activa administratie 
• Het afstemmen en afhandelen van Intercompany leveringen 
• Het ondersteunen van de Controller bij de maandelijkse rapportage 
• Het vervangen van de Controller bij zijn afwezigheid 
• Het opstellen van de maand- en kwartaalrapportages, budgetten en prognoses 
• Het leidinggeven aan een team van drie medewerkers  
• Het doen van verbetervoorstellen m.b.t. processen, procedures en inrichting van de 

administratie en systemen  
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Functie eisen 
Om succesvol te kunnen zijn in deze functie ben je initiatiefrijk, assertief en resultaatgericht en heb 
je plezier in de operationele uitvoerende taken. Verder ben je een echte sparringpartner voor zowel 
het management en je collega’s.  
Om deze vacature van Hoofd Financiële Administratie goed te kunnen vervullen, voldoe je aan het 
volgende profiel: 

• Bedrijfseconomische/administratieve opleiding op HBO niveau 
• Minimaal 4 jaar ervaring 
• Communicatief vaardig zowel in Nederlands en Engels  
• Analytisch sterk 
• Ervaring in Microsoft Office (met name Excel)  
• Flexibel in taken en tijd, je hebt geen 9-17 mentaliteit  
• Stressbestendig en gewend om met deadlines te werken 
• Zelfstandig kunnen werken 
• Woonachting in Woerden of directe omgeving 

 
Wij bieden: 

• Een functie voor 39 uur per week 
• Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden  
• Een zelfstandige, gezellige en informele werkomgeving  
• 32,5 vakantie / ATV dagen (o.b.v. een fulltime dienstverband)  

 
Solliciteren 
Spreekt dit jou aan? Stuur dan je sollicitatiebrief met C.V. naar peter.de.jong@hobart.nl. Laat gelijk 
even weten per wanneer je beschikbaar bent. Voor meer informatie bel je naar 0348-462617. 
Kijk voor meer informatie over Hobart op www.hobart.nl.   

 
 
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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