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Als Hoofd Administratie ben je verantwoordelijk voor de zowel de volledige financiële administratie 
van de vestiging Heteren en de importeur. 

Ons bedrijf kan alleen succesvol zijn als duidelijk is welke producten en klanten een positieve bijdrage 
aan het resultaat leveren, waar geld vandaan komt en waar geld naartoe gaat. De basis voor deze 
kennis is de administratie van het bedrijf, met als spin in het web jij als ons Hoofd Administratie. Jij 
bent verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de volledige 
bedrijfsadministratie.  

Wat doet een Hoofd Administratie? 

De Hoofd Administratie zorgt ervoor dat al onze administratieve processen op rolletjes verlopen. 
Door een goede administratie weet het management wat de financiële positie van het bedrijf is, 
worden onze salarissen en facturen op tijd betaald en zijn de toezichthouders tevreden. 

De Hoofd Administratie: 

 is verantwoordelijk voor de financiële administratie (crediteuren- en 
debiteurenadministratie, grootboek en fiscale aangiftes) 

 zorgt voor een goede inrichting van de administratie en de administratieve processen 

 geeft leiding aan medewerkers van de administratieve afdeling 

 zorgt aan het eind van een verslagperiode voor onderlinge afstemming tussen de diverse 
deeladministraties 

 helpt mee bij het opstellen van maand- en kwartaalrapportages 

 adviseert de Manager Finance & Operations of directie bij financieel-administratieve vragen 
en problemen. 

J i j  als  Hoofd Administratie? 

Je bent een administratief specialist, maar wel een met leidinggevende capaciteiten. Je functie 
vereist een hoge mate van zelfstandigheid, jij bent verantwoordelijk voor het functioneren van de 
administratieve afdeling en het opleveren van financiële informatie die van belangrijk is voor het 
bedrijf. 

Aan de basis van je werk als Hoofd Administratie staan de cijfers. Zonder een uitstekend gevoel voor 
cijfers en een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen kom je er niet. Je moet ook inzicht hebben 
in de betekenis van die cijfers en kunnen inschatten hoe betrouwbaar ze zijn. Cijferkennis alleen is 
niet voldoende: tact en mensenkennis zijn ook vereist. Je geeft immers leiding aan administratieve 
medewerkers. Je zorgt ervoor dat zij goed en gemotiveerd hun werk doen, zodat alle gegevens op 
tijd en op de juiste manier geadministreerd worden. Ook ben je het aanspreekpunt voor de 
groepscontroller van de onderneming en onderhoud je relaties met klanten en leveranciers. 

Waar werk je als Hoofd Administratie? 

Als Hoofd Administratie werk je bij Wynmalen & Hausmann voor een middelgrote onderneming in 
het topsegment van grondverzet- en grondverdichtingsmaterieel. Je werkt voor de afdeling financiën 
en je rapporteert aan de Manager Finance & Operations. In 2013 hebben wij in Heteren, 



Ressenerbroek 7, een nieuwe huisvesting gebouwd, die voldoende ruimte biedt om verder door te 
groeien. Onze mooie zichtlocatie aan de A50 is ook het thuisadres van onze importeursholding, onze 
directie en stafdiensten.  

Passie voor mens en machine 

Wynmalen & Hausmann is met haar 145 jaar de oudste en tegelijkertijd de meest dynamische 
machine-importeur van Nederland. Wij zijn dé importeur van Liebherr en Ammann. Twee A-merken 
voor bedrijven die het beste willen op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, recycling en/of 
overslag. Een betrouwbaar oer-Nederlands bedrijf, met een directeur-eigenaar en ruim 170 
betrokken medewerkers. Daar zijn we trots op. 

Herken jij jezelf? 

Ben jij die energieke financiële HBO-er met passie voor administratieve organisatie en ICT? Wij willen 

de volgende stap maken in de professionalisering van onze organisatie en daarbij speelt ICT een 

grote rol. Ga jij de uitdaging aan om de grenzen van ons ERP systeem te verleggen en hier nu en in de 

toekomst het maximale uit te halen? Ben jij die inspirerende leidinggevende die zijn team kan laten 

groeien en verbeteren of wil jij in de toekomst die leidinggevende worden?   

Waarschijnlijk heb jij je eerste werkervaring binnen de accountancy opgedaan en wil jij je kennis en 

kunde verder uitbouwen in het MKB bedrijfsleven. Deze tweede carrièrestap past jou als een 

handschoen. Je beweegt je makkelijk door een traditionele organisatie en weet anderen mee te 

nemen in je enthousiasme en plannen voor verandering. Je bent pragmatisch en hebt een hands-on 

mentaliteit. Je bent gedreven en erop uit om resultaat te leveren waar iedereen mee vooruit kan. 

Leidinggevende ervaring is ok, maar leidinggevende capaciteiten vinden wij veel belangrijker.  

Meld je bij ons! 

Voor meer informatie over bovenstaande functie kun je contact opnemen met Andre Kuenen 

(Manager Finance & Operations) op telefoonnummer 06-12925844.  

Bij interesse voor deze functie ontvangen wij graag uiterlijk maandag 5 april 2021 jouw motivatie 

met CV t.a.v. Susan van Loo-Achterbosch (Personeelsadviseur) op pz@wynmalenhausmann.nl.  

Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 15 en 16. 

Commerciële acquisitie naar aanleiding van deze werving wordt niet op prijs gesteld. 


