
 

 
Hotbath is een succesvolle leverancier van sanitaire artikelen, primair kranen en toebehoren. De 
onderneming ontwerpt en levert hoogwaardige designproducten aan klanten in Nederland en België 
(UK in ontwikkeling) en is in staat om maatwerk te leveren.  Ze werkt nauw samen met vooraanstaande 
internationale producenten, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is en richt zich op het hogere segment 
van sanitair speciaalzaken en architecten. Het bedrijf staat bekend om haar klantgerichte aanpak en 
heeft haar processen ingericht op leverbetrouwbaarheid, voor klanten die zowel via fysieke distributie 
leveren als e-commerce activiteiten hebben. Circa 50 medewerkers zorgen dagelijks voor een optimale 
dienstverlening. De onderneming is onderdeel van het Zweedse beursgenoteerde FM Mattsson Mora, 
een internationale groep bedrijven die zich volledig richt op het ontwerp en productie van kranen en 
accessoires. 
Zeer recent is Hotbath verhuisd naar haar nieuwe locatie in Alblasserdam, waarmee nog beter invulling 
gegeven kan worden aan haar groeistrategie. 

De huidige Financieel Manager heeft besloten de onderneming te verlaten. Hierdoor is een vacature 

ontstaan. 

Finance Manager 
Businesspartner               Ondernemend               Verbindend               Pro-actief 

Als Financieel Manager ben je onderdeel van het MT en verantwoordelijk voor het financiële beleid  
en -bedrijfsvoering van Hotbath. Je bent sparringpartner voor de Algemeen Directeur voor wat betreft 
strategische- en bedrijfsvoeringsvraagstukken.. 
Je geeft leiding aan de administratie (2 medewerkers) en zorgt samen met je team voor een stabiele en 
effectieve administratieve organisatie en interne controle en daarmee een gestroomlijnde financiële 
administratie. De salarisadministratie is uitbesteed.  
Een effectieve planning en control cyclus is voor jou een must; de periode-, maand- en jaarafsluitingen 
met bijbehorende rapportages inclusief analyses zijn bij jou in goede handen. Je snapt welke (formele) 
eisen er gesteld worden aan het format en de kwaliteit van rapportages binnen een beursgenoteerde 
setting. Je kijkt niet op van ad hoc vragen en bent deze vaak voor.  
Je creëert vanuit je business control ervaring op alle niveaus inzicht voor de directie van Hotbath en de 
Zweedse moederorganisatie. Marge- en voorraadanalyses, kostenefficiency en cash flow overzichten 
zijn integraal onderdeel hiervan. Specifieke aandacht heb je voor de optimalisatie van de 
voorraadpositie. 
Binnen het MT word je gezien als een waardevolle sparringpartner met oog voor kansen en risico’s. Je 
bent scherp, maar constructief en oplossingsgericht. Je neemt initiatief voor businesscases om de 
besluitvorming te ondersteunen.  
Vanuit een meer dan gemiddelde ervaring met automatisering draag je bij aan de optimalisering van de 
inrichting en gebruik van het ERP-pakket Exact en de koppeling met Power BI en Speedbooks, waardoor 
het rapportageproces verder geoptimaliseerd wordt. 
Tevens ben je betrokken bij de opzet van de activiteiten in de UK met de bijbehorende uitdagingen op het 
gebied van export vraagstukken en reporting. 
Als coachend leidinggevende zorg je voor een gestroomlijnde financiële afdeling waarin eigen initiatief 
en verantwoordelijkheid de norm is en waarin je als team presteert. Daarbij stel je je op als een 
pragmatische manager die zelf ook de handen uit de mouwen steekt. Je rapporteert aan de Algemeen 
Directeur. De standplaats is Alblasserdam, het betreft hier een fulltime positie. 
 
Je ervaringsprofiel 

- Afgeronde financieel-bedrijfseconomische opleiding op minimaal hbo-niveau 

- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een groothandelsomgeving  

- Ervaring als financieel eindverantwoordelijke  

- Internationale ervaring, idealiter ervaring met rapporteren binnen een beursgenoteerde 

onderneming 

- Ervaren in financial control en specialist in business control 

- Meer dan gemiddelde affiniteit met ERP en Power BI 
 
 



 

Je competentieprofiel 

- Gedreven, proactieve professional 

- Brengt rust en creëert overzicht en inzicht 

- Verbinder op alle niveaus 

- Teamplayer met een empathische stijl 

- Doortastend en oplossingsgericht 

- Hands-on 
 
Wat bieden we 

- Passend salaris 

- Gratificatie 

- Auto van de zaak 

- Goede overige secundaire voorwaarden 

- Mooie rol binnen een succesvolle, ambitieuze onderneming binnen een internationale context 
 
Interesse? 
Herken je je in dit profiel en ben je geïnteresseerd, stuur dan jouw cv en motivatie naar 
werving@kruger.eu, o.v.v. Finance Manager Hotbath. 
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Frank van der Hagen of  
Wouter van Tienhoven via 010-212 19 22. 
Sluitingsdatum van deze vacature is 20 maart 2023. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure. 
 
 
 
 
 


