
 
 

Vacature:  Medewerker Financiële Administratie  

 
Bedrijf:   CIMC Enric Tank and Process  
Opleidingsniveau: MBO+ /HBO 
Uren per week:  full-time  
 
 
Over het bedrijf 
CIMC Enric Tank and Process BV (CETP) is een van de grootste leveranciers voor de vloeibare 
levensmiddelenindustrie.  CETP ontwerpt en realiseert via haar merken Ziemann Holvrieka, Briggs en 
DME, Turn-key brouwerijen, distilleerderijen en roestvrij staal proces-en opslagtanks met name voor bier, 
vruchtensap en zuivel. We hebben een naam opgebouwd in expertise en innovatie. CETP heeft 
wereldwijd 1.300 medewerkers en heeft werkmaatschappijen in Nederland, België, Duitsland, Groot 
Brittannië, Canada en China en diverse Sales offices wereldwijd. CETP is een snelgroeiend  bedrijf. Je 
zult bij ons een dynamische en stimulerende internationale werkomgeving aantreffen waar jij je talenten 
ten volle kunt inzetten.  
Voor het hoofdkantoor in Zwolle zoeken wij binnen het Finance team een Medewerker Financiële 
Administratie.  
 
Over de functie  
• Het verzamelen, beoordelen en administreren van financiële informatie voor de holdings en 

daaronder vallende bedrijven  
• Grootboekbeheer 
• Voorbereiden en beheren Belastingaangiftes 
• Beheren van onkostendeclaraties 
• Mutaties ten behoeve van salarisadministratie 
• Voorbereiden van de wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse rapportage (statutair en management 

informatie) 
• Assisteren bij de voorbereidingen van de controle en financiële rapportage in lijn met de wettelijke 

vereisten 
• Alle voorkomende dagelijkse werkzaamheden 
• Ondersteunen van speciale projecten waar nodig 
• Ondersteunen van management waar nodig  
 
Jouw profiel 

• Minimaal een MBO-4 diploma Accounting/Finance, SPD 
• Tenminste 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een vergelijkbare 

internationale omgeving  
• Jij hebt een prima beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pré) 

• Jij hebt goede kennis van Microsoft Office, met name een hoog vaardigheidsniveau in Excel 

• Je hebt het vermogen om zelfstandig en nauwkeurig te werken 

• Je bent een flexibele teamspeler met goede sociale vaardigheden 

• Je kunt werken onder tijdsdruk en met deadlines 

• Je hebt een goed analytisch vermogen 

 

Om te solliciteren voor deze functie kun je een CV met motivatiebrief zenden aan Henk Jan Dodde, 
Internationaal HR Manager, E-Mail: hj.dodde@cetp.net Phone: 06-12671447 

 

Informatie over de functie is in te winnen bij Johan Germs, Group Controller 

j.germs@cetp.net,  Phone: 06-53370001 

mailto:hj.dodde@cetp.net
mailto:j.germs@cetp.net

