
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedding House is op zoek naar een:  

 

Finance manager  
Lisse/ 32- 38 uur/ vast 

 

Gaan jouw ogen stralen van het managen van een team en uitzoeken van (complexe) finance 

cases? Lees dan snel verder! 

 

In deze functie ben je naast het coachen en managen van het finance team ook verantwoordelijk 

voor o.a. het opmaken van de managementrapportages, meerjarenbegroting, en het adviseren 

van de directie over de financiën.  

Kortom: In deze functie kun je je volledig focussen op financial management. 

 

Wat kun je nog meer verwachten van deze functie? 

 

Je bent financieel eindverantwoordelijk en het financiële geweten van de organisatie. Daarnaast 

geef je leiding aan het finance team (4 medewerkers). Op deze afdeling is er een nieuw en 

enthousiast team dat een manager nodig heeft die hen coacht, ontwikkelt en begeleidt, en graag 

helpt in de dagelijkse ondersteuning en de dagelijkse processen. Denk hierbij aan het uitzoeken van 

meer ingewikkelde cases, en het team helpen met vragen.  

 

Je werkt nauw samen met de Project Manager Finance, die zich richt op het optimaliseren van 

financiële processen en andere aanverwante projecten. Daardoor kun jij je volledig richten op 

Finance Management.  

 

Andere werkzaamheden zijn: 

 

• Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarrekening, meerjarenbegroting, 

forecast en liquiditeitsprognoses 

• Je controleert de administratie en stelt maandelijkse managementrapportages en analyses 

op, ondersteund door het gebruik van Power BI en bespreekt deze met de directie. 

• Je bent eerste aanspreekpunt voor stakeholders zoals de bank, accountant en fiscalist over 

financiële vraagstukken 

• Je bent medeverantwoordelijk voor het verbeteren van de organisatie op 

bedrijfseconomische vlak, zoals margebeheersing, werkkapitaalbeheersing en 

cashflowverbetering  

Wat breng je mee? 

• Afgeronde opleiding SPD, HBO-Bedrijfseconomie/Accountancy of soortgelijke opleiding 

• Minimaal 3 jaar ervaring in het managen van een finance team 

• Hands on mentaliteit om mee te helpen bouwen aan het bedrijf 

• Kennis van SAP en Power BI is een pré, maar een snelle leerling vinden wij ook passend 

• Jij voelt je verantwoordelijk om zaken goed te regelen en stelt je flexibel daarin op 



 

 

• Jij herkent je in de competenties communicatief sterk, accuraat, analytisch en betrouwbaar 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal (Duits is een pré) 

• Je bent sociaal, energiek, en je staat sterk in je schoenen. 

 

Wat bieden wij: 

• Wij volgen de CAO MITT 

• Een vast salaris tussen de €4.000 en € 6.000 euro per maand op basis van 38 uur. (Afhankelijk 

van ervaring) 

• Bij 38 uur per week- ben je 1x in de maand 1 hele dag vrij 

• 25 vakantiedagen op basis van 38 uur  

• Pensioen bij Pensioenfonds MITT 

• Flexibele starttijden tussen 07:30 en 09:30 uur 

• Thuiswerken is mogelijk (geen vaste thuiswerkdagen), net als een studiebudget 

• Gratis sporten met je collega’s 

• De lekkerste koffie 

• Pakvrije organisatie  

• Veel creativiteit, energieke en enthousiaste collega’s met een passie voor onze visie.  

 

 

Wat kun je verwachten van Bedding House? 

 

Als je ’s ochtends het kantoor van Bedding House binnenstapt kijk je je ogen uit naar alle kleuren en 

mooie producten die jou vanuit de showroom verwelkomen en je wordt vriendelijk gedag gezegd 

door je collega’s. 

Met onze ontwerpen van bed- en bad textiel willen wij onze klanten een gevoel van luxe 

meegeven en de slaapkamer echt een onderdeel laten uitmaken van het woongenot.  

Wij voeren daarbij bekende eigen merken als Beddinghouse en Kardol en licentiemerken als Oilily, 

Rivièra Maison, MOOOI, PIP en VT Wonen. De komende jaren ligt de focus op duurzaamheid en 

internationale groei. 

 

Bedding House is een familiebedrijf dat al bijna 40 jaar actief is in de slaapbranche. Het familiare 

gevoel zie en voel je terug in de sfeer; heel collegiaal en samenwerken met de verschillende 

afdelingen zijn essentieel en zeer gewaardeerd.  

 

Je komt te werken in een klein team, waardoor de lijntjes lekker kort zijn. We werken hard, maar een 

grapje op zijn tijd of het delen van je weekendavonturen waarderen we ook enorm.  

 

 

Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten! 

Stuur je CV en een korte toelichting waarom jij bij ons en in de functie past en wij nemen snel 

contact met je op! solliciteren@beddinghouse.com 

Je kunt ook via whatsapp solliciteren: 06-104 15 687 

T.a.v. A. Opgelder - HR Adviseur 

 

Het maken van een competentie test kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 

 

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

 


