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Manager finance
Eindverantwoordelijk
voor Financiële
Adminstratie en
Finance Control
Leidinggevende MTfunctie met
operationele taken

VACATURE: MANAGER FINANCE
Ambieer jij een eindverantwoordelijke
financiële positie met leidinggevende taken?
En haal jij tegelijkertijd energie uit operationele taken, zoals bijvoorbeeld
bewaken van debiteurenbeheer? Dan ben jij degene die we zoeken!
Flevoland – 40 uur – medior/senior
De organisatie
Het specialisme van onze klant Hokofarm Group, is het produceren van full-line
melkwinningsapparatuur (robots en melkstallen). Het bedrijf exporteert naar 60
landen wereldwijd. De organisatie bestaat al ruim 50 jaar en heeft inmiddels een
stevige positie verworven in de agrarische sector. Het zusterbedrijf van onze
klant is gevestigd in Denemarken.
Het bedrijf (in Nederland) telt ongeveer 70 medewerkers verspreid over diverse
afdelingen. De financiële afdeling, waar de manager finance verantwoordelijk
voor is, bestaat uit 3 personen.
De functie
Het betreft een leidinggevende positie met operationele taken. Je maakt deel uit
van het MT en rapporteert, in het Engels, aan de CFO (welke van oorsprong
Deens is). Je brengt processen en systemen naar een hoger niveau en je levert
een bijdrage aan het maken van een professionaliseringsslag.
Veel informatie is al beschikbaar, maar enkele zaken verdienen verbetering zoals
bijvoorbeeld de inrichting van SAP. Tijdens het wekelijks overleg met de directie
bespreek je actuele ontwikkelingen en knelpunten. Vanuit jouw rol signaleer je de
ontwikkelingen die managementaandacht behoeven.
Taken:
•
Het volledig en tijdig voeren van de (financiële) administratie – grootboek en
bijbehorende sub administraties – waarbij een getrouw beeld ontstaat over
de waarde en het resultaat van de organisatie;
•
Opstellen van managementrapportages;
•
Planning en control cyclus (begroting, budgettering, prognose en
realisatierapportages);
•
Voorbereiden en uitvoeren van de jaarafsluiting en
jaarrekeningwerkzaamheden;
•
Proactief adviseren van de CFO omtrent financieel administratieve zaken;
•
AO/IC;
•
Eindcontrole / verantwoordelijkheid salarisadministratie;
•
Analyseren van verschillende omzetstromen + bijbehorende bruto marges;
•
Opstellen kpi’s;
•
Verbeteren van administratieve processen.
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VACATURE: MANAGER FINANCE
Voor wie?
De persoon die wij zoeken neemt initiatief, is nieuwsgierig en voelt zich prettig in
een no-nonsens organisatie. Je ambieert een eindverantwoordelijke financiële
positie met leidinggevende taken, maar haalt tegelijkertijd energie uit
operationele taken, bijvoorbeeld bewaken van debiteurenbeheer. Je vindt het
leuk om te acteren op het snijvlak verslaglegging en finance/business control.
Over jou:
•
Je hebt eerder gewerkt als eindverantwoordelijke van een financiële
afdeling;
•
Je beschikt over een hands-on mentaliteit;
•
Je kunt meedraaien in de organisatie (m.b.t. finance) en tegelijkertijd
sparringpartner zijn op niveau;
•
Je hebt kennis en ervaring met SAP;
•
Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels en
Nederlands zijn uitstekend;
•
Je hebt ervaring in een soortgelijke omgeving;
•
Je beschikt over een HBO opleiding in finance;
•
Je hebt ruime ervaring met Excel gebruik (veel exporteren naar Excel,
verticaal zoeken, draaitabellen etc.).
Voorwaarden
In deze functie ontvang je een marktconform salaris. Het betreft een functie voor
40 uur per week. In deze rol krijg je veel vrijheid en kansen om jezelf verder te
ontwikkelen.
Meer informatie
De werving en selectie voor deze functie wordt verzorgd door Talent in Control.
Contactpersoon is Maudy Hellendoorn, 06-45302018. Interesse? Neem gerust
contact op of mail je cv naar: maudy.hellendoorn@talentincontrol.nl

