
Koninklijke de Kuyper is opgericht in 1695 en 
een 100% familiebedrijf.  
Koninklijke de Kuyper is een bekend bedrijf dat 
wereldwijd premium likeuren en gedistilleerd 
verkoopt. We exporteren naar meer dan 100 
landen en hebben ambitieuze groeiplannen. 
We zijn trots op ons ondernemerschap en 
creëren merken die gebaseerd zijn op een goed 
begrip van wat consumenten motiveert. 

 

Dit resulteert in sterke, relevante en 
aantrekkelijke merken die passen in de life 
style van onze klanten. Met deze manier van 
werken willen we de partner zijn waar onze 
on- en off-trade klanten de voorkeur aan 
geven.  
De organisatie heeft haar hoofdkantoor in 
Schiedam en is competitief, heeft een platte 
structuur en een hands-on karakter. Onze 
werknemers zijn betrokken, agile en gedreven 
door de consument.   

 
Koninklijke de Kuyper BV in Schiedam is op zoek naar een full-time (38 uur) 

 

GL Accountant (m/v) 
 

 
De Financiële Administratie bestaat uit vijf personen. De GL Accountant zal onder leiding van de Head of Accounting 
mede zorgdragen voor op juiste wijze administreren van alle entiteiten van de Kuyper groep. 
 
Werkzaamheden:  
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn veelzijdig en je acteert in een dynamische internationale omgeving. 
 

• Je draagt mede zorg voor de maand- en jaarafsluiting van alle De Kuyper ondernemingen; 
• Je ondersteunt bij het begrotingsproces; 
• Je assisteert bij het verzorgen van de consolidatie en de jaarrekening; 
• Je zorgt voor het opstellen, bijhouden en verwerken van (vaste) journaalposten; 
• Je assisteert bij belastingaangiftes en opgaven voor het CBS; 
• Je treedt op als functioneel beheerder voor het geautomatiseerde factuurverwerkingssysteem; 
• Je treedt op als back-up voor de crediteuren- en debiteurenadministratie; 
• Je treedt op als back-up voor de wekelijkse betalingen via het elektronisch betaalsysteem; 
• Je verwerkt de Creditcards;  
• Je bewaakt kredietlimieten; 
• Intercompany afstemmingen en doorbelastingen; 
• Je bewaakt de financiële procedures en afspraken. 

 
Het profiel 

• Financiële opleiding op HBO niveau; 
• Minimaal drie jaar ervaring binnen een financiële afdeling (binnen FMCG is een pre); 
• Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal;  
• Ruime ervaring met Excel.  

 
Je bent een expert op het gebied van financiële processen en je bent in staat om deze kennis te vertalen naar de 
dagelijkse praktijk. Je bent cijfermatig analytisch sterk, nauwkeurig, proactief en resultaatgericht. Tevens ben je 
klantgericht naar zowel intern- en externe klanten toe. Je staat stevig in je schoenen en bent in staat een evenwicht te 
vinden tussen procedures en de behoefte van de business. Daarnaast ben je communicatief vaardig en kun je 
gestructureerd en planmatig werken. 
 
Ons aanbod 
Naast veel afwisseling in een hoogwaardig en open werkklimaat, biedt Koninklijke de Kuyper je alle ruimte voor eigen 
initiatief en hechten we zeer aan korte lijnen en directe, persoonlijke communicatie. Daarnaast vinden wij persoonlijke 
ontwikkeling belangrijk en krijg je de kans om je binnen je functie te blijven ontwikkelen. Ons 
arbeidsvoorwaardenpakket mag er zijn en omvat onder andere een goed salaris, een bonus en een goede verlofregeling. 
De functie biedt uitzicht op een vaste aanstelling.  
 
Solliciteren 
Deze vacature is uitgezet bij Page Personnel. Voor meer informatie, neem dan direct contact op met Carlo de Vries op 
telefoonnummer 010-7999728. Of stuur je sollicitatie naar CarlodeVries@pagepersonnel.nl.  
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