
 

 

VACATURE                                           

ALLROUND FINANCIEEL MEDEWERKER  

32- 40 uur 

 

Krijg je energie van alles wat met boekhouding en financiën te maken heeft? Werk je 

graag zelfstandig in een allround financiële functie? Ben je analytisch sterk, accuraat 

en communicatief vaardig? Dan is De Hilver Bouwmaterialen misschien wel de plek 

waar jij thuishoort! Wij zijn namelijk op zoek naar een Allround Financieel Medewerker 

met passie voor het vak.   

 
Over De Hilver Bouwmaterialen 
De Hilver Bouwmaterialen is leverancier van ruwbouw-producten voor aannemers, 

projectontwikkelaars en particulieren. In 1965 is het bedrijf onder de naam Roozen van 

Hoppe opgericht. In 2011 zijn Roozen en Hoppe en Reyrink samengegaan onder de naam 

De Hilver Bouwmaterialen. Ons kantoor, magazijn en de showroom zijn gevestigd langs het 

kanaal in Haghorst. Typerend zijn de informele werksfeer en de gedrevenheid van onze 

collega’s. Je komt te werken in een team bestaande uit zowel jonge als ervaren collega’s.    

Jij bent meer dan welkom! Meer informatie over wie wij zijn en wat we doen, tref je aan op 

www.dehilverbouwmaterialen.nl. 

Wat ga je doen? 

In de functie van Allround Financieel Medewerker ben je het financiële hart van De Hilver 

Bouwmaterialen. In deze veelzijdige functie houd jij je bezig met alles wat met financiële 

administratie en boekhouding te maken heeft. Naast je dagelijkse werkzaamheden, denk je 

mee over procesoptimalisaties en voorzie je de directie van de benodigde rapportages, 

analyses en inzichten.  

Je taken bestaan o.a. uit: 

o Het verzorgen van de facturatie. 

o Het verzorgen van de bank- en salarisbetalingen. 

o Het verzorgen van de debiteuren en crediteurenadministratie.  

o Het verzorgen van de periodieke afsluitingen. 

o Het in samenwerkingsverband opstellen van de jaarlijkse budgetten. 

o Het aanleveren van rapportages en analyses ten aanzien van het MT. 

o Het aanleveren van de jaargegevens en voorbereidingen voor de accountant. 

Wie ben je? 

- Je hebt een MBO+/HBO diploma SPD, BE, BA of soortgelijk. 

- Je hebt meerdere jaren ervaring in een financiële allround functie. 

- Ervaring binnen een bouw gerelateerde omgeving is welkom. 

- Je werkt zelfstandig en bent na een korte inwerkperiode direct inzetbaar. 

- Je hebt ruime ervaring met IT-systemen. 

- Je bent accuraat, analytisch en werkt gestructureerd. 

- Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en bent communicatief vaardig. 

- Je voelt je thuis binnen een no nonsens MKB-bedrijf met Brabantse sfeer. 

- Je bent 32-40 uur per week beschikbaar. 

- Je bent woonachtig binnen de driehoek Breda, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. 

http://www.dehilverbouwmaterialen.nl/


 

 

Wat mag je verwachten? 

- Een zelfstandige, verantwoordelijke functie. 

- Veel ruimte voor jouw ideeën die kunnen bijdragen aan ons gezamenlijke succes.  

- Mogelijkheden tot het volgen van aanvullende opleidingen en cursussen. 

- Een marktconform salaris volgens de CAO Groothandel in Bouwmaterialen. 

- Op basis van een fulltime contract heb je 37 vrije dagen per jaar. 

- Je neemt deel aan een goede pensioenregeling. 

- Naast het harde werken is er genoeg tijd voor plezier. 

- Een hecht Brabants team met een no nonsens cultuur.  

Solliciteren of vragen? 

Word jij enthousiast van de functie binnen De Hilver Bouwmaterialen? Waar wacht je dan 

nog op! Solliciteer direct door je CV en motivatie te mailen naar Ilse@matchvoorjou.nl of bel 

voor informatie naar Ilse Sanders (06- 38 41 44 30). 

 

mailto:Ilse@matchvoorjou.nl

