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 Jewagas zoekt een

Finance Manager
Wie ben jij?
Jij bent die financieel deskundige, die sterk is in het analyseren van cijfers, die het overzicht kan bewaken en een afdeling 
administratie kan aansturen. Jij bent procesmatig ingesteld en vindt het leuk om bedrijfsprocessen te optimaliseren en zo 
een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van Jewagas. Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel.  

De functie
Als Finance Manager ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie, voor fiscale zaken, voor periodieke (mana-
gement) rapportages, analyses, consolideren en het opstellen van de jaarrekeningen. Je controleert kosten- en liquiditeits
       ontwikkeling en vervaardigt aangiftes. Je begeleidt de maandafsluiting en accountantscontrole. Je geeft leiding aan 2  
                personen. Daarnaast beheer je de totale verzekeringsportefeuille en onderhoud je de contacten met accountant, 
                       douane en belastingdienst. Omdat je gevraagd en ongevraagd advies geeft, verhoog je de financiële 
                               bewustwording binnen de organisatie.

Wat vragen we
• Een afgeronde HBO of WO opleiding op financiëel gebied
• Resultaatgericht, analytisch sterk en communicatief vaardig
• Proactieve instelling, gericht op continuïteit en het verbeteren van processen;
• Leidingevende capaciteiten;
• Kennis van relevante geautomatiseerde systemen zoals Microsoft-Office, 
 Exact en ERP systemen;
• Zeer goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal

Wat bieden we?
• Een afwisselende baan voor 32 uur per week
• Een prettige werkomgeving met nuchtere en informele cultuur
• Ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling
• Uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden (waaronder goed salaris, diverse 
 verzekeringen, pensioen, laptop en telefoon)

Wie is Jewagas
Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische 
gassen voor (productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik. Jewagas is een 
familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in gasoplossingen voor de Nederlandse 
en Duitse markt. Onze vakmensen zijn experts op het gebied van gassen, installaties 
en regelgeving. Zij delen hun kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen 
op een deskundig advies.

Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen bij een groeiende 
organisatie met een sterke focus op innovatie. Wil je meer 
weten? Bel dan met Thijs Jenniskens, telefoon 06 53317369 
of 0478 532525. Ben je enthousiast geworden? 
Stuur dan meteen je sollicitatie naar 
vacature@jewagas.com
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