
 

 

 

 

Ben je benieuwd naar het werken in een scale-up en heb je een 

passie om iets bij te dragen aan het milieu?   

  

Black Bear Carbon gebruikt innovatieve technologie om banden op te waarderen tot 

waardevolle grondstoffen. Naast olie en gas, stelt onze innovatie ons in staat om roet te 

extraheren uit versleten banden - een cruciale grondstof bij de productie van banden, 

maar ook technische rubbers, kunststoffen, inkten en eigenlijk alles met de kleur zwart. 

De huidige fabrikanten maken carbon black door olie te verbranden, CO2 uit te stoten en 

het milieu te vervuilen.  

  

Black Bear Carbon kiest ervoor om een groener product te maken - een circulair product 

voor een betere wereld. We oogsten carbon black uit afvalbanden op een schone, 

duurzame manier.  
  

Wat ga je doen  

Op dit moment zijn we binnen Black Bear Carbon op zoek naar een gestructureerde en 

onafhankelijke administratieve spin in het web, die ons kan ondersteunen op het gebied 

van financiële administratie en office management, vanuit ons kantoor in Eindhoven.  

  

Wil je de teamspirit en productiviteit van Black Bear Carbon een boost geven en ons 

steunen om een stap dichter bij een groenere omgeving te komen? Lees dan verder en 

solliciteer als je jezelf herkent in onderstaande omschrijving!  

  

Kern taken  

Financiële administratie  

• Je bent verantwoordelijk voor het inboeken en controleren van inkomende en 

uitgaande facturen en zorgt voor tijdige goedkeuring. Daarnaast bewaak je het 

crediteuren proces.   

• Je verwerkt alle binnengekomen financiële documenten.   

• Je bewaakt de PO procedure en zorgt voor een goede opvolging.   

• Je hebt een controle functie met betrekking tot budgetten en uitgaven per afdeling.   

• Je bent verantwoordelijk voor de (financiële) subsidie administratie.   

  

Office Management  

• Je bent het allereerste aanspreekpunt en visitekaartje van het bedrijf. Jij ontvangt 

bezoekers van ons kantoor in Eindhoven, beantwoordt alle telefoon en post en je 

reageert op de bedrijfsmail.  

• Je ontzorgt op het gebied van office management (van het bestellen van 

kantoorartikelen, koffie en lunch tot het aansturen van de schoonmaakploeg).  

• Je bent de key-user van ons uren en declaratie systeem, controleert declaraties en 

zorgt voor een correcte uitbetaling.  

• Je verwerkt personeelsmutaties in verschillende systemen (salaris, pensioen, 

verzuim, etc).   

   



 

  

 

 

Wie we zoeken  

Jij bent het middelpunt van de organisatie, de persoon ‘to go to’, de olie in de machine. 

Iemand die graag het heft in handen neemt en ervoor zorgt dat alle zaken binnen de 

kantooromgeving op rolletjes lopen en blijven lopen en niet op zijn/haar mondje gevallen 

is! Als je graag zelfstandig werkt, niet stilzit en zin hebt in een uitdaging, dan willen we je 

graag leren kennen!  

  

Verder beschik je over  

• 3-5 jaar relevante ervaring;  

• Een MBO opleiding richting boekhouden / financiële administratie  

• Kennis van financiële processen;  

• Sterke computervaardigheden;  

• Het vermogen om initiatief te nemen en zelfstandig te werken;  

•  Een passie voor organisatie, facilitering, ondersteuning en mensen;  

• Uitstekende kennis van de in Nederlandse en Engelse taal.  

  

Wat we aanbieden  

• Flexibele werkuren;  

• Passende primaire & secundaire arbeidsvoorwaarden;  

• Een belangrijke positie in de voorhoede van een baanbrekende industrie;  

• De mogelijkheid om veel verantwoordelijkheden te dragen en jezelf verder te 

ontwikkelen;  

• Warme, gastvrije collega's en een ambitieuze teamgeest die ervoor zorgt dat je 

graag komt werken!  

  

Contact  

Heb je een vraag over bovenstaande functie of wil je gewoon meer informatie over Black  

Bear? Neem gerust contact op met Evelien Dittrich, Head of HR, via 

evelien.dittrich@blackbearcarbon.com  


