
 
 
 

Wil jij als Financieel Manager een belangrijke spil zijn in een modern innovatief 
productiebedrijf? 

 
Dan zijn wij, Van Dam Bodegraven B.V. , op zoek naar jou als 

 

Financieel Manager  M/V 
39,5 uur 

 
Wat ga je als Financieel Manager bij Van Dam Bodegraven B.V. doen? 
Je ondersteunt en adviseert managers in de organisatie en de directie door het aanleveren 
van financiële informatie (management rapportages en analyses). Ook de voorbereiding van 
de jaarrekening valt onder je verantwoordelijkheid. Je draagt zorg voor een hoge mate van 
data-integriteit om financiële forecasts op te baseren. Je bent contactpersoon voor externe 
partijen (zoals accountants en de belastingdienst). Je bent verantwoordelijk voor een goede 
performance van de afdeling Finance & Administration. Tevens maak je deel uit van het 
Management Team. 
 
Als middelgroot MKB bedrijf, hebben we korte lijnen en daarmee heb je veel 
verantwoordelijkheid. Je bent dan ook op een breed terrein werkzaam. Dit houdt in dat je ook 
op ICT gebied taken hebt, zoals onze financiële systemen verder uit te bouwen. Je hebt 
direct invloed op het resultaat omdat je dicht bij het vuur zit. Je hebt ook echt een 
signaleringsfunctie door scherp op de prijzen, resultaten en maandelijkse rapportages te 
zitten. Je bent bezig met het hele financiële proces, van crediteuren tot debiteuren en de 
administratie. Hierbij word je ondersteund door een Financieel Administratief Medewerker.  
 
Hoe werken wij met elkaar samen 
We zijn van oudsher een familiebedrijf en bestaan ruim 85 jaar. We zijn echter dynamisch en 
willen ons steeds verder ontwikkelen. Er werken totaal 75 medewerkers bij van Dam 
Bodegraven B.V., waarvan veel medewerkers al heel lang betrokken bij ons zijn. Toch is er 
ook gezonde vernieuwing van het personeelsbestand. Nieuwe mensen voelen zich snel 
thuis.  
 
Binnen het bedrijf is er veel kennis en kunde opgebouwd over onze markt en de producten 
die wij produceren. We zijn redelijk zakelijk en praktisch ingesteld en loyaal naar elkaar. 
Kwaliteit streven we iedere dag na! 
Duurzaam ondernemen is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Natuurlijk gaat het om 
resultaten behalen, maar goed werkgeverschap en een moderne bedrijfsvoering is minstens 
zo belangrijk. Jij als Financieel Manager speelt hier een belangrijke rol bij. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Waar beschik je over? 
Wij zoeken iemand die gedreven en besluitvaardig is en zich positief laat leiden door 
zijn/haar nieuwsgierigheid. Verder beschik je over: 
 Minimaal 5 jaar ervaring als Financieel Manager 
 Hbo werk- en denkniveau en een relevante financiële opleiding 
 Affiniteit met ICT 
 Goede kennis van MS Office, met name Excel. Het kunnen werken met Audition is 

een pré 
 Beheersing van de Duitse en Engelse taal 

 
Wat bieden wij? 
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Werken in een dynamisch MKB bedrijf met een plezierige cultuur 

 
Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Patricia Boelee, HR Manager Van Dam Bodegraven B.V. 
Mail:  patricia@vandambodegraven.nl 
Tel  :  0172-632241 
 
Reageren? 
Ben jij de persoon die wij zoeken en spreekt zowel de functie als het bedrijf je aan? 
Stuur dan je motivatie met CV naar patricia@vandambodegraven.nl of via deze link 
https://www.vandambodegraven.nl/werken-bij/ 
 
We kijken uit naar jouw reactie!  

Wij hebben er bewust voor gekozen om de werving voor deze functie in eigen beheer uit te 
voeren. Wij verzoeken ons dan ook niet te benaderen als u niet zelf de kandidaat bent. 

 

 


