
 

 

 

 
 

  

  

Voor de afdeling Finance zijn wij op zoek naar een fulltime (36 uur per week)  

 

MANAGER FINANCE 

 

Het betreft een uitdagende functie met hoge kwaliteitseisen. Onderdeel van een 3-koppig 

Management Team. Koninklijke Joh. Enschedé is een Private Equity-backed bedrijf met een 

indrukwekkende en wereldwijd vermaarde historie. Sprake van verdere professionalisering en 

groei in nieuwe, innovatieve, richtingen. 

 

Functie 

De Manager Finance is binnen Koninklijke Joh. Enschedé (KJE) eindverantwoordelijk voor de 

financiële kolom, analyseert en ondersteunt de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten, stelt 

(management) rapportages op, biedt het Management Team en de (Private Equitiy) 

aandeelhouders inzicht in de performance van de organisatie en levert een belangrijke 

bijdrage aan de verbetering van die performance. Draagt bij aan het opstellen en realiseren 

van de strategie en de doelstellingen van de organisatie en zorgt voor de coördinatie, 

uitvoering en bewaking van de planning- en control cyclus. Tevens zorgt hij/zij voor een 

verdere ontwikkeling van de processen in de organisatie alsmede voor het verder 

ontwikkelen van de diverse managementrapportages. Tenslotte is hij/zij verantwoordelijk voor 

de bepaling van de machine-uurtarieven en de kostprijscalculatie. 

 

De Manager Finance geeft leiding aan de financiële administratie en hanteert een strak 

cashflow management beleid. Daarnaast zorgt hij/zij voor de functionele continuïteit van het 

ERP-pakket en van Exact binnen de onderneming en daarmee voor adequate stuurinformatie 

en consistente systeemondersteuning van de integrale bedrijfsprocessen. De Manager 

Finance draagt tevens de verantwoordelijkheid voor IT, facilities en beveiliging. 

 

De Manager Finance maakt deel uit van het 3-koppig Management Team en rapporteert aan 

de Algemeen Directeur.  

 

Functie-eisen 

- HBO/WO werk- en denkniveau met 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 

- Ervaring als leidinggevende; 

- Kennis van en uitgebreide ervaring in het opstellen van rapportages, inclusief de 

externe verslaggeving; 

- Hands-on ervaring met het opstellen van jaarrekeningen, en aangiften omzetbelas-

ting, VPB en loonheffingen; 

- In staat projectmatig te kunnen werken; 

- Werkt ook functioneel mee binnen het Finance team, hands on; 

- Ervaring met cashflowmanagement, zowel forecasting als week tot week cashflow; 

- Sterk analytisch vermogen en goede communicatieve eigenschappen in woord en 

geschrift, zowel in het Engels als in het Nederlands; Excel-vaardig 

- Teamspeler, resultaatgericht, probleemoplossend en zelfstandig, met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

Over Koninklijke Joh. Enschedé 

Koninklijke Joh. Enschedé (KJE) geniet nationaal en internationaal grote bekendheid als een 

van de weinige private drukkers van hoog beveiligde documenten. Zij is onder anderen 

wereldmarktleider op het gebied van postzegelproductie. Daarnaast excelleert KJE waar het 

gaat om waarde-drukwerk - denk aan belastingzegels, paspoortpagina’s, stembiljetten, 

visums en diploma's. Het is KJE’s ambitie om onze reputatie -alsmede de daarmee 

samenhangede business- als internationaal instituut op het gebied van authenticiteit, 



 

 

 

  

 

echtheid en anti-counterfeit de komende jaren sterk te laten groeien, juist door de combinatie 

van tastbaar, uniek drukwerk en de ongekende digitale mogelijkheden. 

 

Voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland verzorgen wij alle facetten rond security, vanaf 

het eerste ontwerp tot en met gecontroleerde vernietiging. Het hoogwaardige maatwerk geldt 

zowel voor waarde-drukwerk als voor digitale security oplossingen. Alle producten van KJE 

beantwoorden aan strenge eisen op het gebied van authenticiteit en veiligheid. Het bedrijf is 

veelvuldig gecertificeerd en geaccrediteerd door diverse internationale instanties. Er wordt 

samengewerkt met de best gespecialiseerde toeleveranciers op het terrein van beveiligde 

inkten en machines. 

 

Door de recente overname van de waarde-drukwerkactiviteiten van een Amsterdamse 

drukkerij is de productportfolio van KJE verder verbreed. Wij leggen ons steeds meer toe op 

het combineren van uniek en lastig vervalsbaar drukwerk en digitalisering. Zo worden 

bankbiljetten en zegels voorzien van augmented reality, zegels van chips en sensoren, en 

worden unieke matrixcodes geprint op miljoenen zegels en werd recentelijk de eerste crypto-

zegel gelanceerd voor een van onze klanten. 

 

KJE werd opgericht in 1703. De onderneming begon met traditioneel drukwerk en  

specialiseerde zich later in beveiligde oplossingen voor onder andere bankbiljetten en 

postzegels. Ontwikkeling en productie geschieden onder gebruikmaking van een grote 

diversiteit aan druk- en afwerkingsprocessen.  

 

Bijzonderheden 

Een screening bij justitie maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  

 

Reactie 

Reactie per email aan de afdeling HR ter attentie van Angela Mertens. HR@Joh-Enschede.nl  

 

Voor meer informatie over Koninklijke Joh. Enschedé: www.joh-enschede.nl.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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