
WAT GA JE DOEN?
• Je werkt mee op en geeft leiding aan 

onze administratieve afdeling;
• Je adviseert gevraagd en ongevraagd 

over fi nanciële- en overige bedrijfs-
kundige kansen en vraagstukken;

• Je bent verantwoordelijk voor een soepel 
verloop van al onze fi nanciële- en andere 
administratieve processen en behoudt 
het overzicht;

• Je onderhoudt contacten met onze 
(internationale) klanten en bent eerste 
aanspreekpunt voor de accountant, 
bank, verzekeringsmaatschappij, 
NVWA en overige dienstverleners;

• Je zorgt ervoor dat onze producten 
(paarden / paardensperma) dagelijks 
uitgeklaard kunnen worden.

WAT NEEM JE MEE?
• Veel enthousiasme, creativiteit, 

fl exibiliteit en stressbestendigheid;
• Ervaring in het bedrijfsleven en een 

groot verantwoordelijkheidsbesef;
• Verstand van fi nanciën en 

boekhoudkundige processen;
• Communicatief vaardig en in staat  je 

standpunten te promoten en anderen 
hier enthousiast voor te krijgen;

• Een klantgerichte instelling en 
leidinggevende capaciteiten;

• Kennis van de Engelse en Duitse taal, 
Frans is mooi meegenomen;

• Interesse in de paardenhouderij / fokkerij.

WAT VRAGEN WE NOG 
MEER VAN JE?
• Minimaal MBO+ / HBO werk- en 

denkniveau;
• Een leergierige, proactieve en 

oplossingsgerichte mentaliteit.

WAT KRIJG JE VAN ONS:
• Een uitdagende baan bij een modern en 

veelzijdig bedrijf;
• Veel verantwoordelijkheid en vrijheid 

m.b.t. de invulling van je rol;
• Een goed salaris met mogelijkheden 

tot verdere groei bij gebleken 
geschiktheid.

WIE ZIJN WIJ:
Wij zijn een veelzijdig paardenbedrijf met 
een modern EU-dekstation, brede handel-
stak, een eigen manege en foyer.  Daarnaast 
maken we paarden klaar voor de diverse 
keuringen en beleren we ze. Met circa 25 
medewerkers zijn we dagelijks in de weer 
om de paarden en ons bedrijf in topcondi-
tie te houden. 

ENTHOUSIAST?
Stuur dan je CV en motivatie naar 
dekstation@denieuweheuvel.com. 
We zijn benieuwd naar je reactie. 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via mail 
of per telefoon (0318) 48 32 84 aan 
Femke Dijkstra of Tonny van Dijk.

Ben jij de fi nanciële topper die De Nieuwe Heuvel zoekt? En houd je van een 
afwisselende baan met veel eigen verantwoordelijkheid? Lees dan snel verder.  

De Nieuwe Heuvel is namelijk op zoek naar een:

ERVAREN FINANCIEEL MANAGER (FULLTIME)ERVAREN FINANCIEEL MANAGER (FULLTIME)
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