
VACATURE HOOFD FINANCIËLE
ADMINISTRATIE 

Enthousiast, professioneel, accuraat, communicatief vaardig en gek op cijfers? 

Dan zijn wij zeker op zoek naar jou!

Over LFE

LFE importeert en distribueert in Nederland wijnen uit vrijwel alle belangrijke wijnproducerende 

landen en is 100% dochter van het Franse familiebedrijf Castel Frères, Europa’s grootste wijnbedrijf. 

Met een wereldwijde omzet in wijn en bier van € 2.4 miljard is Castel één van de grootste spelers 

in de wereld. Naast het produceren van hun eigen merken en private labels, bezit Castel ook 

een groot aantal eigen chateauxs en domaines. Daarnaast is LFE de Nederlandse importeur van 

verschillende mooie internationale wijnhuizen, zoals Casa Silva, Bellingham, Domaine Gayda, 

Pommery, Esk Valley, Black Stallion, Purcari en Vins Jean-Luc Colombo. 

LFE is een modern en professioneel bedrijf met ruim 60 medewerkers, gevestigd in Maartensdijk. 

De omzet in 2021 bedroeg € 83 miljoen. De winstgevendheid is de afgelopen jaren fors gegroeid.  

LFE voert een breed assortiment kwaliteitswijnen van wijnproducenten uit zowel Oude-, als Nieuwe 

wereld.

LFE rekent niet alleen bijna alle Nederlandse supermarkt- en slijterijketens tot haar klantenkring, 

maar ook grote hotel- en restaurantketens, wijn- en drankengroothandels en een selectie van 

gespecialiseerde “fine wine shops”. Inmiddels hebben ze ook een eigen B2C propositie in de vorm 

van onze consumenten webshop Vinify.nl.

LFE onderscheidt zich door de klant, en niet het product, centraal te stellen en zo van mooie wijnen 

succesvolle wijnen te maken. Het is een bedrijf van gedreven mensen die worden gestimuleerd om 

zelfstandig, ondernemend en slagvaardig te opereren. De cultuur is open, transparant en informeel. 

De normen en waarden van het bedrijf draaien om klanten, samenwerken, verantwoordelijkheid 

nemen, continue verbeteren en een passie voor wijn en voor alles wat ze doen. Medewerkers 

worden gecoacht en begeleid. Daarnaast wordt veel geïnvesteerd in educatie. Niet alleen in 

wijnkennis, maar ook in functionele kennis. Zo bouwt LFE aan hun visie om het beste wijnbedrijf 

van Nederland te zijn!

Hoe ziet de functie eruit?

Voor de financiële organisatie in Maartensdijk zoeken wij een ervaren Hoofd Financiële 

Administratie. Dus wil je werken bij een enthousiast en vooruitstrevend bedrijf en heb je ruime 

ervaring als Hoofd FA, dan zoeken we jou! 



In de rol van Hoofd Financiële Administratie zorg je ervoor dat alle administratieve processen op 

rolletjes verlopen. Door een goede administratie weet het management wat de financiële positie 

van het bedrijf is, worden salarissen en facturen op tijd betaald en zijn de belastingdienst en 

overige stakeholders tevreden.

Verantwoordelijkheden

- Is verantwoordelijk voor de financiële administratie (crediteuren-, debiteuren- en   

 salarisadministratie, grootboek);

- Zorgt voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en de administratieve 

 processen;

- Geeft leiding aan het team (3 medewerkers) van boekhoudkundig en administratief 

 medewerker(s);

- Zorgt aan het eind van een verslagperiode voor onderlinge afstemming tussen de diverse  

 deeladministraties;

- Helpt mee bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarverslagen, of verzorgt deze 

 zelfstandig;

- Is verantwoordelijk voor diverse aangiftes zoals: accijns, BTW, ICP, CBS;

- Is verantwoordelijke voor de juiste verwerking van personeelsmutaties en salarisbetalingen;

- contacten onderhouden met de externe instanties als accountant, arbodienst, bv bij ziekte 

 (Wet Poortwachter), UWV, pensioenfonds en verzekeringen.

Wie zoeken wij?

HBO werk en denkniveau, minimaal 5 jaar werkervaring en aantoonbare leidinggevende ervaring.

Financieel specialist met een hoge mate van zelfstandigheid. Ervaring met accijnzen is een pré.

Kennis van diverse computer- en boekhoudprogramma’s, waarbij kennis van MS Business Central/

Navison een pré is. Uitstekende beheersing van Excel.

- Gedegen, gedreven en enthousiaste persoonlijkheid

- Communicatief en samenwerkingsgericht

- Flexibele “can do” mentaliteit

- Vakkundig, betrokken en nauwkeurig

- Leidinggeven en Plannen en Organiseren

Wat bieden wij?

Een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en omdat we het leukste 

wijnbedrijf van Nederland zijn, bieden we je daarnaast ontzettend veel werkplezier, hele leuke 

collega’s en veel ruimte om jezelf te ontwikkelen! 

Interesse?

Solliciteren kan via deze link.

https://alterim.nl/vacature/hoofd-financiele-administratie-1765/

