
 

Gevraagd:  

Hoofd administratie 

Kloek Pallets B.V. uit Kampen is een jong en dynamisch 
familiebedrijf. Wij bestaan ruim 25 jaar en timmeren flink aan de weg. Wij zijn een 
productie- en handelsbedrijf en behoren inmiddels tot één van de vijf grootste 
palletbedrijven in Nederland.  
Kloek Pallets B.V. werkt zowel nationaal als internationaal. De laatste jaren zijn wij sterk 
gegroeid en zijn daarom op zoek naar een Hoofd Administratie. Heb jij ervaring met het 
runnen van een administratie van a-z en het aansturen van een kleinschalig team? Wij 
zoeken iemand die overkoepelend aan het werk gaat, zelfstandig een jaarrekening kan 
opstellen en graag zijn handen uit de mouwen steekt. Interesse? Lees snel verder! 
 
Functieomschrijving 
Het betreft een nieuwe functie en jij mag met een frisse blik sturing gaan geven aan de 

afdeling. Jij gaat je bezig houden met analyses die je per maand aanlevert, jaarafsluiting, 

controle op de dagelijkse financiële-  en salarisadministratie, AO/IC en budgettering. 

Daarnaast liggen er veel automatiseringsuitdagingen.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Maandrapportage en analyses 

• Jaarafsluiting  

• Samenstellen controle dossiers ten behoeve van externe accountant 

• Controle op dagelijkse administratie, eventueel zelf operationeel aan de slag 

• Fiscale aangiften 

• Personeels- en salarisadministratie 

• Opstellen van budgetten 

• Opzetten van AO/IC 

 

Skills en opleiding 

• Jij hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in een financiële richting 

• Je hebt een gedegen fiscale kennis 

• Jij hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

• Jij bent communicatief vaardig  

• Jij bent nuchter van aard  

• Ervaring in een soortgelijke organisatie is een pré 
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Aanbod 

• Een fulltime functie  

• Een marktconform salaris  

• veel ruimte voor eigen initiatief 

• Goede secundaire arbeidsomstandigheden waaronder de mogelijkheid tot het 
volgen van cursussen en trainingen 

• Werken in een familie bedrijf met enthousiaste collega's 
  
 
Ben jij de Hoofd Administratie die wij zoeken? Twijfel dan niet en neem contact met ons 
op! Je kan je motivatie met CV zenden naar HR@kloekpallets.com. Of bel ons en vraag 
naar Madelijn Staal. +31 (0)38 332 0756  

 
 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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