
Hoofd Financiële Administratie (20-28 uur) 

Luca Lifestyle, een jong en sterk groeiend bedrijf in Veen (Noord-Brabant), is gespecialiseerd in de 
import, productie en wereldwijde verkoop van hoogwaardige bloempotten, plantenbakken en 
tuindecoratie artikelen voor binnen en buiten. Onze producten worden wereldwijd verkocht aan 
hoveniers, architecten, tuincentra en groothandelaren. 

Om de groei en ontwikkelingen in goede banen te kunnen leiden zijn wij op zoek naar versterking van 
ons team. Wil jij graag meegroeien in een dynamisch bedrijf? Dan hebben wij een uitdagende baan 
voor jou! 

De functie: 
 
Je bent verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie. Ondanks dat we een kleine 
organisatie zijn, is het wel zeer internationaal en divers. De werkzaamheden bestaan uit de volgende 
zaken: 
 

• Het beheren en verwerken van de gehele financiële administratie (grootboek, crediteuren-, 
debiteuren- en salarisadministratie). 

• Het verwerken van BTW aangiftes in Nederland en het buitenland. 

• Je helpt actief mee in het optimaliseren van de administratie en de daar bijbehorende 
processen. 

 
Je bent een belangrijke spil in ons team, onze organisatie is zeer verkoop en resultaatgericht. Naast 
de beschreven taken word je nauw betrokken bij de strategische ontwikkelingen. Je levert je bijdrage 
aan de prognoses, rapporten en begrotingen en bewaakt deze. Je komt in een klein team terecht 
waarin iedereen het verschil kan maken. Je werkt direct onder de directeur en het is een brede, 
veelomvattende functie. Luca Lifestyle is zeer internationaal georiënteerd en doet zaken op alle 
continenten. Talenkennis van met name Engels en Duits is daarom erg belangrijk.  

Deze functie is parttime (20-28 uur) en je uren kunnen in overleg worden ingevuld. 

Jouw profiel: 

• Werk- en denkvermogen minimaal op HBO niveau. 

• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré. 

• Ruime ervaring in een vergelijkbare, internationale functie is een pré. 

• Nauwkeurig, zelfstandig en stressbestendig. 

• Je bent resultaatgericht en gaat een uitdaging niet uit de weg. 

• Up-to-date kennis en goede beheersing van Microsoft Office. 

• Ervaring met Exact Online is een pré. 
 
Wat wij bieden: 



Een uitdagende baan waarbij je komt te werken in een klein, gezellig en ambitieus bedrijf. We zijn 
volop in beweging en je krijgt voldoende ruimte voor eigen inbreng en ideeën. Uiteraard bieden wij 
een passend salaris voor de functie.  
 
Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan bovenstaand profiel dan ontvangen wij graag uiterlijk 

vrijdag 30 augustus 2019 je sollicitatie met uitgebreid CV en motivatiebrief. Je kunt deze mailen 

aan gerard@lucalifestyle.com   
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