
 

  

Ter uitbreiding van ons team zoeken we een gedreven en teamgerichte :  

Manager Finance & ICT   
24 uur per week 
 
 
Je staat als MT-lid samen met je collega’s voor een prachtige uitdaging: 
Hotraco Group door te ontwikkelen tot een toonaangevende, 
professionele, financieel gezonde en onderscheidende speler in de 
besturingstechniek op de (inter)nationale Agro- en Industriële markt. 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Je concretiseert de missie en visie naar een hoogstaand financieel en 

economisch beleid met winstmaximalisatie als doel.  

 Je voorziet de organisatie van kwalitatief uitstekende business en 
financiële informatie. 

 Je neemt met jouw MT-collega’s het voortouw in het ontwikkelen en 
implementeren van state-of-the-art bedrijfsprocessen. 

 Je realiseert met je team effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen en 
een moderne en innovatieve ICT-structuur. 

 Je ontwikkelt en inspireert je jonge en gemotiveerde team tot het 
leveren van uitstekende prestaties. 

 

Wij vragen: 
 HBO/WO-werk en denkniveau en een afgeronde bedrijfseconomische 

of bedrijfskundige opleiding 

 Minimaal 10 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie; zowel 
financieel als ICT-technisch 

 Gedegen kennis van moderne bedrijfsvoering en de daarbij horende 
financiële processen.  

 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal; 

 Uitstekende kennis van en ervaring met Exact-implementatie en –
optimalisatie. 

 Je bent integer, tactvol, flexibel, daadkrachtig en resultaatgericht. Je 
bent een teamplayer met uitstekende analytische en communicatieve 
vaardigheden. 

 

Wij bieden: 
Een functie waarin je samen met jouw collega’s de structuur van het 
toekomstige Hotraco mag bouwen. Jouw arbeidsvoorwaarden zijn 
absoluut marktconform en we hechten naast professionaliteit veel waarde 
aan een goede werk- en privébalans  
 
Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar:  
hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR-manager). 

  
Hotraco Group is een internationaal 
opererende groep van innovatieve 
en technisch hoogstaande bedrijven 
die zich toelegt op 
systeemontwikkeling en 
systeemintegratie van met name op 
besturingstechniek georiënteerde 
oplossingen. Bij de Hotraco Group 
werken ongeveer 250 medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over Hotraco kun je 
vinden op www.hotraco.com. 
 
 

 

Ben jij die gedreven 
financiële teamplayer die 
een stevige uitdaging 
aandurft? Do you have 
what it takes: leiderschap, 
creativiteit, 
doorzettingsvermogen en 
inspireer je anderen? 

 

Dan ben jij degene waar 
wij naar zoeken! 

mailto:hrm@hotraco.com

