
 

 
Werken bij Kyocera Senco 
Kyocera Senco is een bekende naam in de internationale bouwwereld. Wij distribueren 
hoogwaardige industriële spijker-, niet- en schroefsystemen, bevestigingsmiddelen en 
aanverwante producten voor de bouw en houtverwerkende industrie naar alle Europese 
landen, het Midden Oosten en Afrika. Je kunt dus wel stellen dat verbinden létterlijk ons vak 
is. Wij hebben een groot aantal vestigingen binnen Europa, het centrale hoofdkantoor is 
gevestigd in Lelystad. Je nieuwe collega’s zijn enthousiast en expert in hun vakgebied. 
Wegens centralisatie van activiteiten en groei zijn wij op zoek naar een 
 

Medewerker Finance & Control – fulltime 

 
De functie 
Als medewerker Finance & Control geeft een vlekkeloze administratie jou iedere dag weer 
een voldaan gevoel. Het wordt jouw persoonlijke uitdaging om het administratieve en 
financiële proces van een deel van onze Nederlandse en of buitenlandse vestigingen van A 
tot Z op orde te hebben én te houden. Het proces begint bij het inboeken van facturen, deze 
worden door jou gecontroleerd en verwerkt. Een belangrijk onderdeel is het proces van de 
maandafsluiting. Daarnaast denk je proactief mee en geef je gevraagd en ongevraagd 
advies over de optimalisatie van de administratieve processen. Een aantal uitdagende 
projecten staan op onze planning, zoals invoice scanning en upgrading naar SAP S/4 HANA. 
Er is veel te leren en ervaren in ons financiële proces.  

 
Kennis en kunde: 

 Je hebt net succesvol je opleiding op HBO-niveau afgerond of beschikt over MBO+ 
niveau met ervaring in genoemde processen.   

 Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en schrift. Gezien het 
internationale karakter van ons bedrijf, is de Duitse taal een zeer welkome aanvulling.  

 Het werken met boekhoudprogramma’s en het MS Officepakket is voor jou geen 
onbekend terrein; 

 Kennis van SAP is een pré. 
  
 
Eigenschappen: 
Integriteit en zelfstandig werken zijn kwaliteiten die je van nature beheerst. Je bent flexibel 
en nauwkeurig in je werk. Daarnaast ben je een proactieve teamspeler.  Verder heb je geen 
bezwaar om incidenteel te reizen naar één van onze buitenlandse vestigingen.   
 
Werken bij Kyocera Senco  
Is werken in een informele en professionele omgeving met een enthousiast team collega’s. 

Naast een goed salaris bieden wij een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden en 

mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en groei.  

Ben je enthousiast?  

Je hebt deze vacature misschien al een paar keer gelezen en inmiddels weet je zéker dat jij 

degene bent die met ons gaat bouwen aan succes en aan de toekomst. Dan maken we 

graag kennis met je. Natuurlijk vinden we een CV erg belangrijk, maar we willen ook graag 

lezen waarom jij onze nieuwe collega moet zijn.  Wil je graag een dag meekijken met onze 

en mogelijk jouw nieuwe collega’s ? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.  

Jouw sollicitatie kun je sturen naar hr@kyocera-senco.eu. Heb je toch nog inhoudelijke 

vragen over de functie, die je eerst beantwoord wilt hebben? Dan kun je contact opnemen 

met Claudia Touwslager (Controller), 0320 295 545.  

 

mailto:hr@kyocera-senco.eu

