
 

 

 

Vishandel Tel heeft naast de groothandel, 2 viswinkels (Amsterdam en IJmuiden) , tevens een 

horeca-afdeling.  50 Jaar ervaring heeft  een breed internationaal netwerk opgeleverd aan 

betrouwbare handelspartners die net als wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.  

Vishandel Tel is een bedrijf in beweging. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en 

ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van onze eigen Merknaam “Ocean Delight”. We zijn partner in 

het visserij bedrijf Marisa Fisheries Suriname  en de verwerkingsfabriek  Ocean Delight aldaar .  Deze 

vis wordt door ons in Europa zowel vers als diepvries vermarkt .  Verder hebben wij een strategisch 

belang  in de Vlaardingse vis in-  en exporteur Hoogendijk Import Export B.V.  

Wij zijn op zoek naar een 
 

Hoofd Financiële Administratie/Controller 
voor 40 uur per week  

 
 De functie: 
In deze functie ben je eindverantwoordelijk voor een deugdelijke en up- to- date financiële, salaris- 

en personeelsadministratie van vishandel Tel.  Daarnaast wordt ook administratieve ondersteuning 

vanuit Nederland aan de Surinaamse belangen verwacht.  

Een greep uit de kerntaken: 
- Verzorgen van de maand- en jaarafsluitingen, inclusief de controle werkzaamheden ten 

behoeve van alle BV’s binnen de daarvoor gestelde termijn; 
- Opstellen van (tussentijdse) rapportages inclusief analyses; 
- Voorbereiden van de jaardossiers voor de accountant; 
- Tijdig verzorgen van de aangiften LB, OB van alle entiteiten; 
- Verzorgen van de loonadministratie van alle entiteiten; 
- (mede) zorgdragen voor een up to date personeelsadministratie; 
- Verwerken data  tijdregistratie systeem (meer-/overwerk, verlof). 

 
Daarnaast zijn er nog diverse neventaken zoals het beheer van het wagenpark en de  
verzekeringsportefeuille.  
 
Onze nieuwe collega heeft: 

- Minimaal HBO werk- en denkniveau; 
- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie; 
- Ervaring in de vers-groothandel; 
- Goede kennis van Excel, kennis van Multivers  en Reflex is een pré. 

 
We bieden: 

- Een zelfstandige functie in een groeiende organisatie; 
- Marktconforme beloning. 

  
Geïnteresseerd? 
Is dit jouw baan? Mail dan je CV met motivatiebrief naar onze HR-manager Angelique Metten-
Buschman, angelique@personeelspraktijk.nl 
 


