MULTIFIX Group B.V. is een internationale handelsonderneming
op het gebied van toelevering van metaalcomponenten met vestigingen
in Bergeijk, Geldrop en Shanghai.
MULTIFIX GROUP is graag een verlengstuk van haar klanten.
We leveren topkwaliteit en bedienen onze klanten efficiënt, flexibel en persoonlijk.
Vanwege groei en uitbreiding in Nederland zoeken we een enthousiaste,
gemotiveerde collega voor de functie van

HOOFD ADMINISTRATIE m/v
Multifix Group groeit met de overname van verschillende Nederlandse bedrijven zoals
Multifix Assembly in Geldrop en dat betekent ook meer uren en werkzaamheden
om de gehele administratie op orde te krijgen en te houden.
De afdeling Administratie bestaat uit een enthousiast team en de juiste leidinggevende kan
het team mee uitbouwen en laten groeien.
Het optimaliseren van de gehele administratie van de Multifix Group en de gelieerde bedrijven
is een gezamenlijke en belangrijke taak en zeker ook leidinggeven aan het team en het
uitvoeren van controletaken voor alle Nederlandse bedrijven en onze vestiging in China.
Contacten met accountant, voorbereiden en begeleiden controles en jaarrekeningen,
aansturing van personele zaken en beheer van verzekeringen behoren tot de
werkzaamheden.

Wij zijn MULTIFIX: kom jij ons team versterken?
Jij bent afgestudeerd HBO-er Bedrijfseconomie/Accountancy of SPD en hebt enkele jaren
ervaring opgedaan in een (inter-)nationaal bedrijf. Je bent praktijk-, dan wel bedrijfsgericht.
Van nature heb je een pro-actieve houding, ervaring in het leidinggeven aan een team, een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en geen 9-5 mentaliteit.
Je ziet kansen, oplossingen, bent een aanpakker en een ‘meewerkend voorman’ in het team
indien nodig.
Representatief, nauwkeurig, analytisch en een cijfermatig talent, dat is wie jij bent.
Ervaring met/kennis van Unit4 (Multivers) is een pre.
Wij bieden jou een uitdagende, fulltime baan op ons kantoor in Bergeijk waar
een enthousiast en talentvol team klaar staat om met jou samen te werken
in een financieel gezond internationaal bedrijf.
Wil jij ook bijdragen aan MULTIFIX Group?
Reageer dan per omgaande
Multifix Group B.V. T.a.v.: Mirjam Broeders
Postbus 93, 5570 AB Bergeijk
E-mail: vacature@multifix.nl
Voor vragen mag je bellen: 06-53938829

