
Hoofd financiële administratie 
(parttime)

Wie is wellicht jouw toekomstige 
werkgever?
ADC Nederland; de beste partner in 
print, plot, sign en druk. ADC zet alles op 
alles om digitale en fysieke oplossingen 
te bieden die het verschil maken. Dit 
doen wij samen met een team van 
ervaren vakmensen; Zij combineren 
hun vakmanschap met de technologie 
van de toekomst, om iedere dag voor 
de klant de beste oplossing mogelijk te 
maken. ADC Nederland is een groeiend 
en dynamisch familiebedrijf met hand-
on mentaliteit. We hebben inmiddels 3 
vestigingen verspreid over Nederland.

Functieomschrijving Hoofd financiële 
administratie
Als hoofd financiële administratie 
houd jij je voornamelijk bezig met het 
ondersteunen van de Controller. 

De hoofd financiële administratie 
voert controlerende en administratieve 
taken uit, assisteert de controller bij het 
opstellen van financiële analyses en 
maand- en jaarrapportages. 

Kortom een breed en 
uitdagend takenpakket!

VACATURE

Wat heeft ADC jou te bieden:
• Marktconform salaris afhankelijk van ervaring.
• Flexibele werktijden
• Mogelijkheid tot het volgen van studies om je 

verder te ontwikkelen.
• Leuke bedrijfsfeesten en een gezellige vrijdag-

middag borrel.
• Bij ADC werken mensen van 16 jaar tot 80 

jaar met allerlei verschillende achtergronden, 
culturen en levenservaringen

• Daarnaast vindt ADC de vitaliteit van zijn mede-
werkers erg belangrijk. Daarom verstrekt ADC 
iedere maand een vergoeding voor zijn of haar 
sport abonnement.

• Ben je geïnteresseerd in de functie van Hoofd 
financiële administratie dan ontvangen wij 
graag jouw CV met bijbehorende motivatiebief 
via: controller@adc-nederland.nl

Herken jij jezelf hierin?
Ben jij de ideale kandidaat? Dan vinden we de 
volgende punten terug in jouw profiel;
• Je bent parttime beschikbaar. We staan open 

voor flexibele werktijden
• Beschikt over bij de functie passend werk-/

denkniveau
• Je bent zelfstandig en enthousiast.
• Flexibiliteit wordt erg gewaardeerd bij ADC.
• Je beschikt over cijfermatig inzicht.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

zowel in woord en schrift.
• Een opleiding met een financiële administratie-

ve achtergrond is een vereiste.

controller@adc-nederland.nl


