
  
  

Finance & Operations Manager  
  

Castelein Sealants N.V. (www.casteleinsealants.eu), gevestigd in Kapellen (België), is een jong en sterk groeiend 

bedrijf dat zich heeft uitgebouwd tot een referentie in de productie van diverse bouwaansluitingen.  

  

We zijn toonaangevend in de sector van lucht- en waterdichte afdichtingen in de raam- en gevelbouw en in 

passieve bouwwerken. Naast onze hoofdactiviteit, de productie en verdeling van afdichtingen, zijn we ook 

distributeur van enkele toonaangevende merken zoals Saint-Gobain, Dow, Duraproof en Iso-Chemie.  

Onze klanten zijn zowel actief in de bouwsector als in de industrie en bevinden zich hoofdzakelijk in de Benelux. We 

zijn in 2008 opgestart en verwachten met ons team van 25 medewerkers een omzet van meer dan 10 miljoen euro 

te behalen in 2021.  

  

In het kader van onze verdere groei en regio-ontwikkeling zoeken wij op korte termijn een uitstekende :  

  

  

Finance & Operations Manager  
  

  
Uw functie : Na een intensieve opleiding wordt u volledig verantwoordelijk voor de organisatie en verdere uitbouw 

van de administratieve, IT- en financiële diensten.  
U leidt een team van 4 personen en vormt de link tussen de back-office, de commerciële buitendienstploeg en de 

productieafdeling om het geheel optimaal en vlot te laten verlopen. 
U ondersteunt de CEO in de dagdagelijkse taken binnen het bedrijf. 

U bent verantwoordelijk voor de financiële rapportering naar de CEO, de Raad van Bestuur en de Algemene 
Vergadering voor zowel onze Belgische als onze Nederlandse vestiging.  

  
Uw profiel : Master in een economische en/of financiële richting - U heeft ervaring met werken in een team en met 
het coördineren van de organisatie van het team – U werkt zelfstandig en flexibel - U bent geboeid door verkoop, 
organisatie en financiën en werkt resultaatgericht – U werkt graag met mensen en zoekt graag naar oplossingen, 

dit zowel op organisatorisch als op financieel vlak – Uiteraard heeft u goede kennis van IT-omgeving in een KMO en 
beheerst u de Nederlandse, de Franse en de Engelse taal goed.  

  
Ons aanbod : Een goede werksfeer binnen een snelgroeiende KMO in een jong, dynamisch, financieel gezond en 

snelgroeiend MKB-bedrijf. Een marktconform salaris, bonusregeling, laptop, telefoon en een representatieve auto 
van de zaak.  

  

Indien geïnteresseerd : Stuur dan uw sollicitatie met uitgebreid CV naar Christophe@Casteleinsealants.be 
Wij behandelen uw kandidatuur zorgvuldig en uiteraard in alle discretie.  
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