
Uitzendgroep WERK! B.V.   

Uitzendgroep Werk! is een betrouwbare organisatie die  
bedrijven voorziet van personeel. Wij hebben ons gespecialiseerd in het  
plaatsen van hoofdzakelijk Midden-Europese medewerkers in de sectoren horeca, land- en tuinbouw, 
transport en logistiek. En eigenlijk in alle overige productiebedrijven. Werk! kent een strenge 
selectieprocedure, is flexibel en heeft beschikking over voldoende geschikte mensen. 
www.uitzendgroepwerk.nl        

Uw ZorgCompaan B.V.     

Uw ZorgCompaan B.V. is een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in aupairzorg.  
Aupairzorg houdt in dat je als zorgverlener bij de cliënt inwoont en op afgesproken tijden 
(zorgmomenten) zorg verleent. De zorgverleners komen uit Midden-Europese landen en worden 
zorgvuldig door ons geselecteerd. 
Uitzenden 
Als flexibiliteit van de personeelsplanning in een organisatie gewenst is, kan voor korte of langere tijd 
gebruik gemaakt worden van verpleegkundigen of verzorgenden van Uw ZorgCompaan. Onze mensen zijn 
flexibel inzetbaar en wij helpen graag bij het oplossen van roosterproblemen op de afdeling. Uw Zorg-
Compaan levert tijdelijk personeel in de zorg, in met name verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg.   
www.uwzorgcompaan.eu      
       
Personeel 

Voor beide bedrijven zijn 21 personen werkzaam in de front- en backoffice. Wij zenden dagelijks 350 
medewerkers uit naar onze relaties. 
Voor onze dynamische en informele organisatie die opereert in de uitzendbranche zijn wij per direct op 
zoek naar een  
 

Hoofd Financiële Zaken 
Functieomschrijving 

Als Hoofd Financiële Zaken hou je je bezig met administratieve werkzaamheden, inclusief salaris- en 

financiële administratie. Daarnaast geef je leiding aan de medewerkers salarisadministratie. Samen met 

twee directeuren en twee medewerkers salarisadministratie vorm je een team dat zelfstandig en 

proactief opereert. Je wordt op termijn lid van het MT. 

Taken  

- Uitvoeren van het financiële beleid in overleg met de directie. 

- Uitvoeren van de financiële administratie. 

- Uitvoeren van HR-gerelateerde werkzaamheden. 

- Opstellen en bewaken van jaarlijkse begrotingen en budgetten.   

- Bewaken van de liquiditeitspositie en kredietwaardigheid en de directie hierin adviseren.  

- Opstellen van periodieke balans, verlies- en winstrekening en voorbereiden van de  

jaarrekening.  

- Adviseren van de directie met betrekking tot alle financiële beslissingen en het zijn van 

sparringpartner van de directie.  

- Rapporteren over bijzonderheden ten aanzien van de financiële administratie.  

- Verzorgen van de Btw-aangifte.  

Verantwoordelijkheden  

- Beheren en bewaken van de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële 

administratie, geldstromen en het managementinformatiesysteem.  

- Medeverantwoordelijk zijn voor de personeelsadministratie, salarisadministratie en het beheren 

van de personeelsdossiers.  

- Het signaleren en adviseren van verbeterpunten binnen de (administratieve) organisatie. 

Voor deze uitdagende functie vragen wij  

- Een financiële opleiding op Hbo-niveau.  

- Ervaring met leidinggeven is een pre. 

- Ervaring en kennis van Excel.  

- Ervaring met Exact online/Basecone is een pre.  

- Kennis en affiniteit met IT. 

- Goede beheersing van de Nederlandse taal.  

- Goede beheersing van  de Engelse taal is een pre.  

- Flexibiliteit, zelfstandigheid, initiatiefrijk zijn en accuraatheid .  

- Een hands-on-mentaliteit.  

- Fulltime beschikbaarheid; parttime beschikbaarheid is bespreekbaar. 

- Een teamplayeropstelling  

  

Ons aanbod  

Wat bieden wij jou?   

- Een afwisselende functie. 

- Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract.  

- Werken in een gezellig team.  

- Salaris conform cao VVT.  

Jouw reactie  

Ben je enthousiast? Solliciteer dan door je motivatiebrief met CV voor  
30 januari 2019 te mailen naar de directie via jan@uitzendgroepwerk.nl.  
Voor nadere  informatie kun je Oriana Poldervaart op dinsdag en donderdag bellen,  
T: 0344-603917. 
 

 

http://www.uitzendgroepwerk.nl/
http://www.uwzorgcompaan.eu/

