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 ETF zoekt voor de afdeling Financiële Administratie een (m/v) 

                                            

Financial Controller 
In verband met de pensionering van de huidige Financial Controller ontstaat bij ETF Machinefabriek B.V. een vacature  
voor een Financial Controller, lid van het Management Team 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF Machinefabriek B.V                                
een gezonde, moderne, groeiende, onafhankelijke             

organisatie gevestigd in Nederweert.                                                        

Ca. 60 medewerkers vormen ETF Machinefabriek            

en ETF Ride Systems.                                                           

Zij ontwerpen en bouwen aan maatwerk                          

op het gebied van verwerkingsmachines                      

voor de tapijt-, vinyl- en non-woven industrie,          

alsmede aan attracties voor amusements- en 

themaparken. Circa 95% wordt geëxporteerd naar 

Europa, Midden- en Verre Oosten en de USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door innovatief beleid en het ontwerpen                            
en construeren van doelmatige en werk-                   

besparende installaties heeft ETF zich een 
marktleiderspositie verworven. 

 

 

 
 
 
 

ETF Machinefabriek B.V. 
 

P.O. Box 2703, 6030 AA Nederweert, The Netherlands 
Randweg Zuid 11, 6031 SX Nederweert 

Tel. +31 (0)495 677000 
Http://www.etf.nl 

 

De functie: 
- Na een inwerkperiode bent u verantwoordelijk voor o.a. het financieel- en 

economisch beleid van de onderneming. 
- U verzorgt de periodieke (maandelijkse) financiële rapportages en stelt de 

jaarrekening samen. 
- U geeft financiële informatie en adviezen aan de Algemeen Directeur en de 

Operations Directeur. 
- U bewaakt de financiële positie en de resultaten van de onderneming. 
- U geeft leiding aan de afdeling Financiële Administratie. 
- U beheert het ERP-systeem samen met de netwerkbeheerder. 
- U calculeert de uurtarieven voor de diverse afdelingen. 
- U bent verantwoordelijk voor de directe urenregistratie, loon-/salaris en 

pensioenadministratie. 
- U beheert de verzekeringsportefeuille, bankrekeningen en banksaldi, 

bankgaranties en LC’s 
- Financiële zaken, contracten, werving enz. inzake personeel (HR) 
- WBSO/ RDA en Innovatie Box 
- Aangiftes Belastingdienst en ICT 
- U bent de contactpersoon naar de Belastingdienst, accountant, verzekeraars, 

banken en pensioenfonds  
- Juridische en economische beoordeling van contracten (o.a. inkoop, verkoop enz.). 
- Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie en de vertrouwenspersoon 

voor het personeel. 

ETF vraagt: 
- Een resultaatgericht en meewerkend organisator en leider met een 

bedrijfseconomische opleiding. 
- Een analytische blik op cijfers, zelfstandig, initiatiefrijk en in staat onafhankelijk te 

denken. 
- Iemand met overtuigingskracht die tegenwicht kan en durft te bieden in 

onderhandelingen; zowel ex- als intern. 
- Service-gerichte instelling en integer. 
- Goed mondeling en schriftelijk kunnen communiceren . 
- Minimaal HBO-niveau of universitaire opleiding (BE of FE). 
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 
- Minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare functie. 
- Woonachtig in de regio of bereid zich op reisafstand te vestigen. 

 
ETF biedt: 
-  Een verantwoordelijke en zelfstandige baan in een internationaal opererend, 

veelzijdig en energiek bedrijf dat up-to-date is in zowel kennis als in toepassing  
 van technieken. 
-  Een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. 
-  Een informele werksfeer met het accent op teamverband en collegialiteit. 
-  Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden. 

 

Spreekt deze baan u aan? Stuur uw schriftelijke sollicitatie met cv en recente pasfoto aan ETF Machinefabriek B.V.                                                   
t.a.v. de heer T.S. Hendrikx, hr@etf.nl.                                                                                                                                                                           
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


