
TEMA B.V. is een internationale handelsonderneming, deel uitmakend van een wereldwijd opererend 

familiebedrijf, die een spectrum aan hoogwaardige specialistische technische apparatuur verkoopt, 

gericht op het scheiden van producten, met name geproduceerd door de gelieerde bedrijven in 

Duitsland. Onze verkoopactiviteiten realiseren wij onder meer in het Midden Oosten, Azië, Zuid-

Amerika maar ook in Nederland en België. TEMA B.V. is een dynamische onderneming, waar veel 

vrijheid is voor eigen inbreng en waar met ambitie op professionele wijze aan de toekomst gewerkt 

wordt.  

In verband met het vertrek van de huidige financieel administrateur, zijn wij op een zoek naar een 

enthousiaste  

 Financieel Administrateur  

voor het zelfstandig en pro-actief voeren van de administratie waarbij je aan de directie rapporteert 

en waarbij het niet alleen de boekhouding van TEMA B.V. betreft, maar ook de consolidatie van 

TEMA Holding, de moedermaatschappij van TEMA B.V. en andere TEMA ondernemingen over de 

hele wereld en je dus te maken krijgt met onder meer het volgende takenpakket: 

 je bent verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie, van het invoeren van de 

dagelijkse mutaties tot het verzorgen van de managementrapportage, en – analyse 

 je zorgt voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en de administratieve 

processen zodat de bedrijfsadministratie correct, volledig en tijdig wordt vastgelegd.  

 Je draagt zorg voor het opstellen van maand/kwartaal/jaar rapportages 

 Je verzorgt de consolidatie van de jaarrekening van Tema Holding NV  

 Je bereidt de eindejaarafsluiting voor in samenwerking met de externe accountant,  

 Je hebt binnen de functie voldoende vrijheid om de finance functie op het gebied van 

business control verder te ontwikkelen waarbij gedacht kan worden aan het opzetten van 

forecasts, cashflow reporting en budgets. 

 Als rechterhand van de directie adviseer je het management over financiële vragen en 

uitdagingen 

 Functie-eisen: 

 Een afgeronde financiële opleiding op HBO niveau met minimaal 5 jaar ervaring in een 

soortgelijke zelfstandige functie 

 Je voelt je zowel comfortabel met managementtaken als ook met het uitvoeren van de 

operationele administratieve taken zoals dat gebruikelijk is bij een kleine onderneming, die 

wel internationaal werkzaam is.  

 Je houdt je goed staande in een commerciële omgeving waarbij je eveneens 

verantwoordelijk bent voor de kostenbeheersing 

 Je beschikt over een uitstekend gevoel voor cijfers en een goed ontwikkeld analytisch 

denkvermogen. 

 Ervaring met internationale export is een pre als ook kennis van de Duitse en Engelse taal. 

 

Je zult deel uitmaken van een klein, gemotiveerd team met een open en constructieve sfeer. TEMA 

B.V. biedt een goed arbeidsvoorwaardenpakket. 

Sollicitaties kunnen gericht worden aan mp.vandelden@tema.nl , directeur van Tema BV te Rijswijk, 

tel. 070-3906555.    
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