
HVL GAAT VERDER

ALLROUND 
FINANCIEEL

 MEDEWERKER

HVL.
HVL Metaal & Techniek is een modern 
metaalbewerkingsbedrijf met een hoge 
mate van engineering en automatisering.

De weg van idee naar eindproduct ligt 
vol uitdagingen. Bij HVL zorgen we voor 
de juiste oplossingen. Hoe hoog de lat 
ook ligt, de verwachtingen zijn en hoe 
ver innovaties ook mogen gaan...
HVL gaat verder.

Als enthousiaste financial ben jij mede verantwoordelijk voor de besloten 
vennootschappen van HVL Metaal & Techniek. Samen met de CFO 
beheer je de administraties en maak je rapportages voor o.a. de overige 
directieleden. Je wordt betrokken bij de financiële processen, interne- en 
externe financiële verslaggevingen én je bouwt aan een betrouwbaar 
professioneel rapportageproces. De CFO wordt jouw mentor!

WAT GA JIJ DOEN
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de complete boekhouding welke 
wordt gevoerd in MKG welke grotendeels digitaal is opgebouwd;

Maandelijkse voorbereiden financiële rapportages;

Je verzorgt de vaste activa-administratie en BTW aangiftes;

Je onderhoudt en beheert contacten met crediteuren en debiteuren

Je kunt financiële verbanden leggen;

Je kunt analyses maken m.b.t. VC-NC

Je denk mee met financiële en operationele procesoptimalisatie in MKG

Je ondersteunt de directie bij ad-hoc zaken

JIJ BENT
Zelfstandig, communicatief sterk, betrouwbaar en accuraat, maar dat spreekt voor 

zich. Minstens zo belangrijk is het dat je goed kunt analyseren en dat je in staat bent 

snel te schakelen daar waar nodig. Dit alles binnen een dynamische omgeving.

JOUW PROFIEL
HBO/MBO+ niveau, verkregen door opleiding en/of ruime ervaring in de 
administratieve processen;

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur binnen een 
productieomgeving;

Aantoonbare relevante kennis van financiële systemen;

Je bent een excel specialist;

Affiniteit en ervaring met procesautomatisering (MKG is een pré);

Hands-on mentaliteit;

Relevante vaardigheid op het gebied van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.

Soort dienstverband: Fulltime
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ALLROUND FINANCIEEL 
MEDEWERKER

INTERESSE?
Stuur je motivatie en CV naar: 
info@hvlmetaal.nl 
t.a.v. Monique Goevaerts

MEER INFORMATIE? 
Bel: 0493 - 342 152

WIL JE WETEN 
WAT WE DOEN?
www.hvlmetaal.nl

Willige Laagt 14      5757 PZ      Liessel      T. 0493 - 342 152      info@hvlmetaal.nl      www.hvlmetaal.nl




