
Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Gert-Jan Buunk, 0314-649222. Je sollicitatie 
kun je sturen naar De Hoop Mengvoeders B.V., t.a.v. Gert-Jan Buunk, Hummeloseweg 85, 7021 KN Zelhem 
of per e-mail aan gj.buunk@dehoop-zelhem.nl. Kijk op www.dehoop-zelhem.nl.

De Hoop Mengvoeders
is een middelgroot familie-
bedrijf in Zelhem en 
volledig gespecialiseerd 
in de productie van 
pluimvee voer. Ons bedrijf 
kenmerkt zich door korte 
lijnen en een modern, � exibel 
en volledig geauto matiseerd 
productieproces. In 2019 is 
een nieuwe ultramoderne 
productielijn in gebruik 
genomen naar voorbeeld 
van de voedings middelen-
industrie. De voerfabriek 
in Zelhem behoort daar-
mee tot de modernste 
mengvoerfabrieken van 
Europa. 

voor pluimvee

Wij zoeken een 

Coördinator administratie 
Wat ga je doen?
Als coördinator administratie ben je 
verantwoordelijk voor de gehele (� nanciële) 
administratieve processen binnen het bedrijf.

Je geeft leiding aan de administratie dat zorgt 
voor het verzamelen, verwerken, opstellen 
en analyseren van de � nanciële gegevens. 
Je bent verantwoordelijk voor de � nanciële 
administratie, crediteurenadministratie en 
het debiteurenbeheer. Daarbij zorg je dat 
tijdig de (� nanciële) informatie beschikbaar 
komt voor het management en de controller. 
Als coördinator administratie kom je met 
voorstellen om de inrichting van de � nanciële 
en administratieve organisatie verder te 
optimaliseren. Je rapporteert aan de controller.

De functie van coördinator administratie is de 
ideale volgende stap voor een ondernemende 
ambitieuze aanvoerder binnen de organisatie. 

Voor het aansturen en begeleiden van 
medewerkers beschik je over coachende 
en leidinggevende kwaliteiten. Je werkt 
gestructureerd en bent gewend om 
procesmatig te denken en te werken. 
De Hoop is een modern, sterk geautomatiseerd 
productiebedrijf dat werkt volgens de Lean-
methodiek.

Wat vragen we van je?
• HBO werk- en denkniveau (verkregen 

middels een MBO opleiding en voldoende 
werkervaring of een afgeronde HBO 
opleiding en enige ervaring)

• Je hebt uitstekend cijfermatig inzicht, 
kunt zelfstandig werken en hebt coachende 
vaardigheden.

• Je hebt ruime ervaring met verschillende 
MS O�  ce pakketten, bij voorkeur heb 
je ervaring met Unit4 en Raet (salaris-
verwerking).

• Je bent fulltime beschikbaar (40 uur).


