
FINANCE EN HR-MANAGER
Beuker SP B.V.   |   Fulltime   |   Opmeer, Oirschot en Zaandam

Een fantastische afwisselende baan in een
dynamische omgeving.
Een vaste werkplek in Opmeer bij Beuker
Special Projects en flexplekken bij de
andere vestigingen.
4-daagse werkweek indien gewenst.
Een goed salaris, met daarbij een auto,
laptop en mobiele telefoon.
30 vakantiedagen
En een prettige werksfeer 

WAT BIEDEN WIJ JOU?

Je bent eindverantwoordelijk voor de financiële administratie (crediteuren-, debiteuren- en
salarisadministratie, grootboek) met een goede inrichting van de administratieve processen. 
Je geeft leiding aan de financiële administratie en de officemanager (3 fte).
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarrapportages.
Je bent verantwoordelijk voor de analyses en de KPI-rapportages.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de accountant en collega’s.
Op HR vlak ben je verantwoordelijk voor het coachen, motiveren en ontwikkelen van de
medewerkers, inclusief het uitvoeren van het HR-beleid waaronder de functioneringscyclus.
1 dag per 2 weken ben je aanwezig in Oirschot waarvoor je ook als Finance en HR-manager
verantwoordelijk bent.
Je bezoekt regelmatig de vestigingen van Beuker Kunststoffen in Zaandam, Heerlen en Drachten.

WAT GA JE DOEN? 

WIE BEN JIJ
Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke
functie opgedaan of je bent toe aan meer
verantwoordelijkheid en vindt het een uitdaging om in
een groeiende en ambitieuze organisatie jouw steentje
bij te dragen. Je bent communicatief sterk en in een
hectische omgeving komt het beste in jou naar boven.
Onze Algemeen Directeur vindt in jou een echte stevige
sparringpartner en tegelijkertijd ben je benaderbaar
voor alle andere medewerkers. Daarnaast heb je een
hands-on mentaliteit en straal je passie en
enthousiasme uit. 

De genoemde organisaties zijn ambitieus, werken nauw met elkaar samen en zijn continu bezig
met innovaties, groei en ontwikkeling. De verschillende gedreven teams en locaties maken deze

functie zeer veelzijdig en afwisselend. Je wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële
gang van zaken binnen de organisaties. Daarnaast wordt ook het HR-beleid door jou onderhouden.
Je rapporteert aan de Algemeen Directeur en als onderdeel van het managementteam adviseer je

en sparren jullie over financiële & HR vraagstukken. 

Voor Beuker Handel, Beuker SP en Stabu, 
allemaal onderdeel van de vermeulen groep, 

zijn wij op zoek naar een allround 
FINANCE EN HR-MANAGER. 

 
Beuker Kunststoffen is een groothandel met
verkoopvestigingen in Drachten, Heerlen en 

Zaandam. Beuker Special Projects in Opmeer levert
kunststof leidingsystemen en ontwerpt en

produceert kwalitatief hoogwaardige
maatwerkoplossingen in kunststof. 

Ontwerp, engineering en productie zit 
onder één dak. 

 
Stabu is een kleine technische

 groothandel, gevestigd 
te Oirschot.

 
 
 
 

De Beukers en Stabu zijn onderdeel van de vermeulen groep, een succesvol familiebedrijf met een achttal
handels- en productiebedrijven die leveren aan de infrastructuur en de luxe afbouw van bedrijven en woningen.

 
Interesse? Neem contact op via marjolein.bronsvoort@devermeulengroep of 06-11320118


