
 

  

               FINANCE EMPLOYEE FORESTRY M/V 
 

 

Op onze afdeling Finance hebben we plaats voor een enthousiaste medewerker Finance 

Forestry. Als Finance Employee maak je onderdeel uit van het Finance team binnen de 

Hencon Forestry groep. Je zult rechtstreeks rapporteren aan de Teamleider Finance. 

Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de planning- en 

control cyclus, de financiële rapportages en het cashflow beheer voor de Business Unit 

binnen Hencon  Forestry Nederland. 

 
 
                            O R G A N I S A T I E  
 

 

Hencon Forestry is een vestiging van Hencon. Naast het dealerschap van John Deere 

bosbouwmachines, ontwikkelen wij ook zelf machines onder de naam Axsel. Vanuit onze 

hoofdvestiging in Ulft staat een compleet team van vakmensen klaar voor technische 

ondersteuning, onderdelen distributie of advies. De platte organisatiestructuur van 

Hencon Forestry maakt het mogelijk om direct met de juiste persoon in contact te 

treden met kennis van de markt, de techniek en de onderneming van de klant. Dat 

typeert de kracht van Hencon Forestry. Is een standaard machine voor bedrijfsvoering 

niet de optimale oplossing, dan wordt er gekeken naar het meest geschikte alternatief. 

Kennis en ervaring maakt het mogelijk om spoedig tot de juiste machinekeuze te komen 

welke het beste past bij de bedrijfsvoering van de klant. 

 

Hencon is al meer dan 50 jaar een wereldwijde producent van voertuigen voor de zware 

industrie. De organisatie richt zich op klanttevredenheid door hoge flexibiliteit en 

kwaliteit middels mobiele en stationaire oplossingen. De komende jaren wil Hencon 

haar goede marktpositie verder uitbouwen in de aluminium-, mijnindustrie enerzijds en 

in de bosbouw anderzijds. In het Nederlandse hoofdkantoor in Ulft werken 120 

medewerkers. Deze bedienen een wereldwijde klantenklantenkring en ook dragen zij 

zorg voor de ondersteuning van de internationale vestigingen in onder andere Zuid-

Afrika. Hencon is onderdeel van het Duitse familiebedrijf de Dango & Dienenthal groep. 

 
 

D I T  G A  J E  D O E N  
 

Als Finance Employee (standplaats Forestry Ulft) werk je met z’n tweeën aan de 

grootboekadministratie van Hencon Forestry. Jouw kerntaken en verantwoordelijkheden 

worden: 

• Boeken van facturen; 

• De bewaking van de interne procedure van de facturen; 



 

  

• Het controleren, coderen en journaliseren van facturen; 

• Het coderen en boeken van dagafschriften van bank, giro en kas; 

• De voorbereiding en invoering van betalingen op bedrijfs- en projectniveau; 

• Assisteren bij uitvoeren van sub-administraties; 

• Het uitvoeren van allerlei voorkomende financiële/administratieve taken. 

 

                           W A T  W I J  V R A G E N  

• Je hebt MBO 4 werk- en denkniveau, financiële administratie; 

• Je hebt drie jaar relevante werkervaring; 

• Kennis van Excel; 

• Ervaring met Exact voor Windows; 

• Ervaring met projectenadministratie en -verantwoording; 

• Talenkennis van Engels; 

• Affiniteit met de techniek strekt tot aanbeveling; 

• Zorgvuldige, betrouwbare en bij de tijd administratie. 

 

 

W A T  W I J  B I E D E N  

• Een interessante veelzijdige functie bij een professioneel en ambitieus bedrijf; 

• Een gemotiveerd team met ruimte voor eigen verantwoordelijkheden en 

invulling; 

• Een salaris dat taken en verantwoordelijkheden reflecteert; 

• 25 Vakantiedagen en 13 ADV-dagen naar rato van je dienstverband; 

• Collectieve verzekeringen; 

• CAO van Pensioenfonds Metaal en Techniek; 

• Persoonlijke groei en ontwikkeling in studiemogelijkheden. 

• Werklocatie is de Hencon vestiging in Ulft; remote werken vanuit huis is mogelijk. 

Hencon biedt een veelzijdige en uitdagende positie, waarbij jij veel 

verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen inbreng krijgt. Een gemotiveerd en 

enthousiast team helpt je graag op weg en werkt samen met jou aan het beste resultaat! 

 
G A  J E  E R V O O R ?  

 

Stuur dan je CV voorzien van een persoonlijke motivatie naar Margot Lamers HR 

Manager, mlamers@hencon.com Je kunt voor meer informatie telefonisch contact 

opnemen op +31 (0) 315695485 of +6 30817268. 

mailto:mlamers@hencon.com

