
 
 
 
 
 

Euroboor B.V. is producent van kernboormachines en aanverwante producten voor de 
verspanende industrie. Sinds de oprichting in 1977 heeft ons familiebedrijf zich ontwikkeld tot 
marktleider binnen de Benelux en zijn we inmiddels actief in meer dan 70 landen. Het 
hoofdkantoor van Euroboor B.V. is gevestigd in Zoetermeer. Daarnaast hebben we op 
verschillende continenten eigen vestigingen en werken we nauw samen met importeurs en 
dealernetwerken wereldwijd. We hebben een helder beeld waar we in de wereldmarkt willen 
staan en hoe we daar gaan komen. Onze ambities zijn nog steeds groot. 
 
Ter versterking van de vestiging in Nederland is Euroboor B.V. op zoek naar een gemotiveerde en 
proactieve 
 

Finance Manager M/V 
Fulltime 

Functie: 
 
De Financiële Manager is verantwoordelijk voor financiële administratie van de Nederlandse 
bedrijven.  
 
Je rapporteert aan de Directeur. 
 
 
Functie-Inhoud: 
 
• Verantwoordelijk voor financiële administraties. 
• Afstemmen van de financiële posities met de buitenlandse entiteiten. 
• Aansturen Medewerker Financiële administratie 
• Salarisverwerking 
• Controle op en het doen van de aangiften Omzetbelasting en Loonheffing. 
• Eerste contactpersoon voor banken, accountant en fiscalist. 
• Contact onderhouden met kredietverzekeraar en het doen van omzetopgave. 
• Verwerken activa en afschrijvingen. 
• Samenstellen van de balansdossiers voor de accountant. 
• Onderhouden en verbeteren administratieve processen en systemen. 
• Note; veel functies worden in verband met het kleine financiële team samen met de 

Medewerker Financiële administratie uitgevoerd. 
• Lid van het Management Team. 
 

 
Opleidingsniveau: 
 
• HBO werk- en denkniveau 

 
 



Competenties:  
 

• Aantal jaren ervaring in een commerciële omgeving. 
• Oplossingsgericht werken, uitdagingen aangaan. 
• Goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal. 
• Gedegen kennis van KING is een pré. 

 
Arbeidsvoorwaarden: 

 
• Een marktconform salaris; 
• Een leuke, interessante baan in een sterk groeiende, internationale organisatie; 
• Een prettige, informele werkomgeving met leuke collega’s; 
• De ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling; 
• Dienstverband opbouw: 3 maand – 6 of 12 maand – vast contract; 
• Deelname aan het pensioenplan. 
 
 
Interesse? 
Voor informatie over deze vacature of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met  
Loes Schut, HR Manager, te bereiken onder telefoonnummer 079 – 20 200 11. 
Sollicitatiebrief voorzien van CV kan je zenden aan l.schut@euroboor.com 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.euroboor.com 


