
In deze functie ben je mede verantwoordelijk voor het financieel management van 7 Wetac werkmaatschappijen in
binnen- en buitenland. Je verleent je diensten aan zowel de buitenlandse vestigingen van Wetac, alsmede aan de
Nederlandse gelieerde bedrijven. Je zorgt voor een tijdige en correcte financiële verslaglegging van de
bedrijfsadministratie en een goede inrichting van de administratieve processen. Je rapporteert rechtstreeks aan het
management en fungeert als sparring partner bij financiële vraagstukken. Tevens geef je advies met betrekking tot
bedrijfseconomische onderwerpen.  
 
De Financial Administrator; 
• is verantwoordelijk voor de financiële boekhouding, verslaglegging en statistieken  
• is onderdeel van de afdeling Finance & Administration 
• stelt periodieke financiële rapportages op en voorziet deze van een analyse  
• zorgt mede aan het eind van een verslagperiode voor afstemming tussen de diverse deeladministraties  
• adviseert het management aangaande fiscale onderwerpen 
• beheert de verzekeringsportefeuille 
• is verantwoordelijk voor cost-control 
• zorgt voor automatisering van de werkprocessen met behulp van SAP 
 
Deze functie vraagt een afgeronde opleiding op HBO werk- en denk niveau, met goede kennis van de Engelse taal
(Duits is een pre). De collega die wij zoeken beschikt over goede communicatieve vaardigheden, werkt snel en
accuraat en houdt van aanpakken.  
 
De kandidaat voelt zich thuis in een klein en jong team met een informele sfeer binnen een platte organisatiestructuur.
Het nemen van initiatief en een zelfstandige uitvoering van zaken is dan ook van groot belang, zo ook enkele jaren
relevante werkervaring. Onze kandidaat komt bij voorkeur uit Ede, ofwel de directe omgeving daarvan. Wij bieden jou
een up-to-date pakket aan arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris binnen de Wetac Group, plus 45
teamgenoten. 
 Denk je na het lezen van deze vacature dat wij op zoek zijn naar jou?  
Stuur dan je cv met motivatie naar: 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega, te weten een: 

Wetac Battery Company is een totaalleverancier van accu's, laders en toebehoren in de 
meest uiteenlopende sectoren. Onze hoofdvestiging staat in Ede, daarnaast hebben wij 

vestigingen in Duitsland, Engeland en Tsjechië.  

Financial Administrator

Momenteel heeft de Wetac Group een team van +45 medewerkers. 

Kijk voor meer informatie op www.wetac.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wetac B.V. 
t.a.v. mevrouw I.C. Leenen, irma@wetac.nl

een power company met spanning 

 


