
Hydro Extrusion Drunen B.V. (voormalig SAPA 

/ Alcoa) is dé expert op het gebied van alumi-

nium. De eigen business unit Pole Products 

produceert uit geëxtrudeerde profielen licht-

masten, vlaggenmasten, verkeersregelinstal-

laties en overige constructies op het gebied 

van de infrastructuur. We leveren vanuit 

Drunen aan klanten uit diverse industrieën 

overal ter wereld. Ervaar wat technische 

know-how, expertise in design, aandacht 

voor milieu en veiligheid, en meer dan 50 jaar 

ervaring voor jou kunnen betekenen. Heb jij 

altijd al willen werken in omgeving waar je 

op technisch gebied bezig bent en doorgroei-

mogelijkheden hebt? Dan is deze baan iets 

voor jou!      

Cost Accountant NL
Verantwoordelijkheden
U wordt (na een gedegen inwerkperiode) verantwoordelijk voor de interne en externe rappor-
tage en verslaglegging voor de 3 Extrusie locaties in Nederland, te weten Drunen, Harderwijk 
en Hoogezand. Tezamen goed voor een omzet van bijna Euro 200 mio. En totaal aantal mede-
werkers van bijna 600. Nu bestaat de organisatie uit 2 afzonderlijke juridische entiteiten. Deze 
zullen tezijnertijd (2021) samengevoegd worden in een juridische entiteit.

Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit de locatie Drunen, maar regelmatig is het nodig om ook 
de vestigingen in Harderwijk en Hoogezand te bezoeken.

Het is een nog niet bestaande functie, waarbij veel initiatief wordt gevraagd om deze positie 
verder te ontwikkelen waarbij standaardiseren en vereenvoudiging van diverse vestigings- en 
subadministraties de succesfactoren zijn.

Belangrijkste taken:
 Gedegen en tijdige interne verslaglegging van de maandelijkse resultaten per    
 locatie/entiteit met behulp van het SAP systeem en Hyperion rapportagetool (HFM);
 Tevens zorgdragen voor alle externe rapportages, zoals BTW, Intrastat, 
 Statutaire jaarrekening, etc.;
 Aanspreekpunt voor de externe accountants en het op zich nemen van de jaarlijkse   
 financiële audits;
 Pro-actief werken aan standaardisatie van de verschillende SAP boekhoudingen in de   
 Nederlandse Extrusie vestigingen in samenwerkingen met de plant controllers en het   
 Shared Service Center in Hongarije;
 Aansturen van projecten om administratie te vereenvoudigen, optimaliseren    
 en standaardiseren;
 Beheren van de balansrekening en maandelijks afstemmen saldo’s met behulp van   
 Blackline.
 
Essentiële vaardigheden
 Minimaal HBO opleiding op financieel en administratief gebied;
 Kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving op gebied van o.a. 
 accounting en belastingen;
 Praktische kennis van het SAP systeem voor alle financiele processen en 
 aanvullende rapportages;
 Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie in een internationale 
 omgeving;
 Uitstekend communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, vanwege de 
 regelmatige contacten binnen de diverse vestigingen en met internationale organisa-  
 ties in o.a. Hongarije (Shared service Center) en het hoofdkantoor;
 Talenkennis derhalve vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift.
 
Aanvullende informatie
 Een marktconform salaris;
 Een tijdelijk contract, met uitzicht op een vast contract;
 Een informele werksfeer;
 Werken in een ervaren en professioneel team;
 27 vakantiedagen en 13 adv dagen;
 Cafetariaplan en korting op jouw sportschool.

Ben je geïnteresseerd? 
Maak dan van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.werkenbijhydroextrusionbenelux.com/vacature/69/cost-accountant-nl/solliciteer


