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INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Vacature
Hoofd Administratie /
Administrateur

Wij zijn Leemberg
Altijd no-nonsense service
voor industrie | offshore | scheepvaart



INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Hoofd Administratie /
Administrateur
De Hoofd Administratie / Administrateur (full-time) is verantwoordelijk voor de Financiele Administratie 

van Leemberg. Samen met 2 à 3 (part-time) medewerkers verzorgt hij/zij de volledige administratie van 

3 BV’s en een VOF, de salarisadministratie (salarisverwerking uitbesteed) en enkele facilitaire zaken van 

Leemberg. Tevens worden er voor het projectbedrijf enkele (administratieve) ondersteunende taken 

verzorgt. Binnen de Leemberg Groep is Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV de belangrijkste 

onderneming, met een dochterbedrijf in Belgie (beperkte activiteit) en de Leemberg Groep BV als holding. 

De financiële functie/afdeling van Leemberg Groep bestaat uit een Controller, de Hoofd Administratie/

Administrateur met 2 à 3 administratief medewerkers en een Project Controller/Administratice voor de 

projecten. De Hoofd Administratie/Administrateur rapporteert aan de Controller. 
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Taken/verantwoordelijkheden

n Verzorgen/beheren van de volledige financiele administratie/boekhoudingen van 3 BV’s en 

een VOF met de subadministraties (zoals debiteuren-, crediteuren-, project-, MVA-, uren- en 

wagenparkadministratie);
n Aansturen van 2 à 3 (part-time) administratief medewerkers, die o.a. de zorg dragen voor de dagelijkse 

mutaties, balie en facilitaire zaken, (verkoop)facturering, debiteurenbeheer en overige ad-hoc 

werkzaamheden verzorgen;
n Verzorgen van de maandafsluitingen inclusief bijbehorende controles/boekingen/specificaties en de 

rapportage van de gerealiseerde maandcijfers met toelichtingen;
n Verzorgen van de mutaties voor de salarisadministratie en verantwoordelijk voor de salarisbetalingen 

(salarisverwerking is uitbesteed);
n Verzorgen van analyses, overzichten etc.;
n Verantwoordelijk voor diverse weekrapportages (FTE, directe uren, cash/werkkapitaal etc.);
n Verzorgen van de BTW/Loonheffing aangiftes en beheer van diverse verzekeringen;
n Aanvragen en het beheren van bankgaranties voor (in)ternationale klanten;
n I.o.m. de controller verzorgen/voorbereiden van de interim- en eindejaarscontrole door de accountant;
n Het onderhouden van contacten met andere afdelingen, collega’s en externe partijen, waaronder IT-

leveranciers, banken en verzekeringsmaatschappijen, leveranciers en klanten etc.;
n Onderhouden en bewaken van administratieve procedures en waar relevant voorstellen doen tot 

verbetering van processen, IT-applicaties en procedures.
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Profiel

n Relevante/gedegen ervaring als Administrateur en als Coördinator/Hoofd Administratie (min. 5-10 jr.);
n Ervaring bij productie/maakbedrijven en bij voorkeur bij projectbedrijven (resultaat uit projecten, 

onderhanden werk, installatie/bouw etc.);
n Voorkeur HBO (SPD) niveau of vergelijkbaar op financieel/economisch gebied;
n Ervaring met (financiële) rapportages (o.a. V&W/Balans etc.) en analyse 
n Ervaring met consolideren is een pre.
n Goede ervaring en affiniteit met financiele applicaties en IT (o.a. Exact, Sumatra en Hybrid-Saas 

gebruikt) en met Excel, Word etc.;
n Kan zelfstandig werken, is accuraat, betrouwbaar en stressbestendig;
n Is communicatief vaardig, heeft leidinggevende vaardigheden en is proactief;
n Heeft een kritische instelling, analytisch vermogen, goede beheersing Nederlanse en Engelse taal; 
n Goede persoonlijkheid, geen job hopper en heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wil jij met ons meegroeien en jezelf verbeteren in elke opzicht?

Mail jouw sollicitatiebrief en/of CV naar onze HR Manager Michel van ’t Hof: m.vanthof@leemberg.nl of 

solliciteer via het contactformulier op onze website:  www.leemberg.nl/vacatures. Bij vragen kan je ook 

direct contact opnemen met Michel van ’t Hof, telefonisch of via whatsapp 06-48139839.
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Wij zijn Leemberg
Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van ons 
bedrijf? Wil jij jezelf in elk opzicht verbeteren? 
Dan zoeken we jou!
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Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV is een middelgroot en groeiend maak/projectbedrijf 

in Zwijndrecht met ongeveer 150 werknemers (eigen en inleen) op het gebied van leidingsystemen en 

apparatenbouw dat werkt voor gerenommeerde/bekende bedrijven in de markten industrie, duurzame 

energie, scheepvaart en offshore. 

Een klantgerichte werkwijze, enthousiaste vakmensen en meer dan 50 jaar ervaring in genoemde 

markten zorgt er voor dat Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV een imago heeft verworven 

van een betrouwbare onderneming/partner die met kwalitatieve producten en diensten en een goede 

service inspeelt op de wensen van haar (internationale) klanten. Dit alles met een hoge mate van zorg 

voor kwaliteit en veiligheid. Leemberg verzorgt projecten voor nieuwbouw of vervanging/reparatie van 

5.000,- tot 8-10 miljoen euro. 

Naast de Financieel/Administratieve functies beschikt Leemberg over diverse Fabricage afdelingen, een 

aantal Project Managers, afdelingen Bedrijfsbureau/Werkvoorbereiding, Sales/Calculatie, Engineering, 

Quality Control, HR en een HSEQ/Safety Manager. Er wordt gewerkt in een informele en collegiale 

sfeer waar samenwerking en goed omgaan met elkaar belangrijk is. Leemberg heeft een goede CAO 

(Grootmetaal) met in totaal 40 vrije dagen per jaar (verlof+ADV). 

Leemberg staat zowel nationaal als internationaal bekend als een allround dienstverlener en beheerst het 

totale traject van ontwerp/engineering, fabricage, installatie, in bedrijf stellen en onderhoud/service. Zie 

ook leemberg.nl en linkedin.com/company/leemberg-pijpleidingen-en-apparatenbouw-bv/posts


