Financial Controller

Vind je het een uitdaging om de financiële planning & controle cyclus bij een innovatieve wereldspeler te coördineren en te
bewaken? Kun jij hierbij goed het overzicht creëeren en houden? En doe jij dit graag samen met een team? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Hiervan word je enthousiast
•

Je coördineert en bewaakt de financiële planning & controle
cyclus van de organisatie.

•

Je signaleert ontwikkelingen en vraagstukken op het terrein
van financieel-administratieve procedures en je adviseert
omtrent mogelijke oplossingsrichtingen

•

•

•

Je verzorgt managementinformatie, zoals financiële (maand)
rapportages, de begroting en de jaarrekening. Je maakt
samenvattingen, analyseert en geeft directie en het managementteam gevraagd en ongevraagd advies over te nemen
maatregelen.
Je geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van werkzaamheden te controleren en
medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en te motiveren.
Je zorgt voor een optimale conditie van de financiële administratie. Zaken als balansbeheer en project accounting zitten in
je bloed.

Kennismaken?
Laat ons weten wie je bent en neem contact met ons op. Wil je graag
meer weten over MarFlex of deze vacature? Neem dan gerust contact
op met Robert van Dam, Corporate Recruiter via 06-51466520.
Een belletje of WhatsApp bericht is beide prima!

Dit ben jij

Di

•

HBO opgeleid in een financiële richting

•

Ruime ervaring die relevant is voor deze
functie

•

Goede beheersing van de Nederlands en de
Engelse taal in woord en schrift

•

Sterk analytisch vermogen en goede
advies– en leiderschapskwaliteiten
Ervaring met “big data” verwerking en analy-

Dit bieden wij
•

Een uitstekend basissalaris (€ 4.000,00 € 5.500,00) bruto per maand

•

27 + 13 vrije dagen bij een fulltime dienstverband (cao Metalektro)

•

Flexibiliteit in werktijden en mogelijkheden
tot thuiswerken

•

Een internationale organisatie met veel kansen en groeiperspectief

•

Toffe, toegankelijke en vrolijke collega’s met
humor!

•

Een functie met verantwoordelijkheid en waarin je impact kunt hebben

