
Vacature Finance manager 
40 uur per week 

Standplaats: Hengelo 

Ben jij toe aan een nieuwe baan als finance manager bij een sociaal en groeiend familiebedrijf dat volop in 
beweging is? Haal je graag het beste uit jezelf en jouw team? Word jij enthousiast van het verder 
professionaliseren van de financiële administratie en heb je een hands-on mentaliteit? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

Dit zijn wij 
Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met vijf eigen 
productielocaties zijn wij fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten die 
via Morssinkhof Infra worden verkocht. Met Brinkman baksteencentrum leveren we straatbakstenen en 
gevelstenen voor de zakelijke markt. Met onze handelsonderneming TuinVisie leveren we tuinmaterialen voor 
de consumentenmarkt via een netwerk van dealers en hoveniers. En met onze dochteronderneming  
Decor Son produceren we onder andere wanddecoratiematerialen, consumentenverpakkingen zanden 
& siergrinden en zijn we de groothandel voor de DHZ-branche. Binnen ons totale bedrijf werken ruim 300 

medewerkers.   

Als finance manager bij Morssinkhof Groep ben je operationeel eindverantwoordelijk voor de financiële 
huishouding van de organisatie en rapporteer je rechtstreeks aan de financieel directeur. In deze functie voer 
je de regie op de financial control en financiële administratieve taken. Je stuurt de 6 medewerkers van de 
financiële administratie en 2 medewerkers van de receptie aan. Samen met jouw team draag jij zorg voor de 
volledige financiële administratie van 9 entiteiten, relevante management- en financiële rapportages inclusief 
de maandelijkse groepsconsolidatie en het samenstellen van jaarrekeningen. Daarnaast ben je onder andere 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de accountantscontrole en de operationele afstemming met de 
verzekeringsmaatschappij. Je bent in staat om vanuit Microsoft Dynamics 365 de juiste data te genereren om 
jouw rol als sparringpartner volwaardig te kunnen pakken voor de directie. Daarnaast implementeer en bewaak 
je het financiële beleid en draagt dit actief uit. Tevens schakel je makkelijk op de inhoud met zowel interne als 
externe contacten, onder meer met de accountant en belastingdienst. Vanuit jouw rol anticipeer je op 
ontwikkelingen binnen de groep en fungeer je als aanjager van procesoptimalisatie en verbetertrajecten t.a.v. 
financiële processen. 

Dit ben jij 

• Je hebt hbo- of wo-werk- en -denkniveau. Een afgeronde accountancy opleiding (AA of RA) is een pre.

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie en bij voorkeur een
aantal jaren in de accountancy.

• Je bent analytisch sterk, gaat accuraat te werk en weet data goed te vertalen naar concrete inzichten
en actiepunten.

• Je communiceert makkelijk en kunt collega’s begeleiden en motiveren.

• Je hebt affiniteit met IT (bij voorkeur Power BI, Microsoft Dynamics 365 en Excel).

• Je bent proactief en meedenkend, maar kunt ook een kritische houding aannemen.

Dit is jouw beloning 

• Een veelzijdige functie bij een platte organisatie waar eigen inbreng en ideeën worden gewaardeerd.

• De mogelijkheid om opleidingen en vakdagen te volgen om je kennis te blijven vernieuwen.

• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.

• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (onder andere 25 vakantiedagen en 12 adv-dagen, een
goede pensioenregeling, 3,5% eindejaarsuitkering en diverse aantrekkelijke personeelsregelingen).



Interesse?  
Herken jij jezelf in deze functie en is dit de baan die bij jou past? Laat ons weten dat je graag met ons in gesprek 

wilt komen. Klik hier om te solliciteren.

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jan de Jong, financieel directeur, via 
telefoonnummer: 074 – 242 60 00 of per e-mail: j.dejong@morssinkhof-groep.nl.

https://morssinkhof.powerappsportals.com/

