Controller / Head of ﬁnance (40 uur), Amsterdam
Wij zoeken een breed georiënteerde, ervaren controller die het verschil kan maken binnen een
internationale commerciële projectenorganisatie. Wij zoeken een proactieve en communicatief sterke
financial die binnen de organisatie eindverantwoordelijk is voor zowel accounting als (financial)control.
Financiele administratie
Je geeft leiding en coördineert de werkzaamheden van 3 personen. Je hebt zelf ook een goede
boekhoudkundige kennis en bent meewerkend voorman voor onder andere de BTW aangiftes en
consolidatie. Je bent verantwoordelijk voor de financiële (kwartaal)rapportages en liquiditeitsplaning en
bent ook een contactpersoon voor onze banken. Samen met de business controller ben je
verantwoordelijk voor de jaarverslaggeving.
ICT
Je bent niet zelf de techneut, maar hebt wel affiniteit met ICT bent goed op de hoogte van actuele
ontwikkelingen op het gebied van (kantoor)automatisering. Daarom ben je ook een goede
gesprekspartner voor onze externe systeembeheerder en kan je de directie mede adviseren in ICT zaken.
Je weet processen te vertalen naar ICT oplossingen en hebt ervaring met ERP systemen, bij voorkeur
Exact Globe. Daarnaast heb je ervaring met implementeringsprojecten.
Planning&Control
Je voelt je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de financiële processen en verder uitbouwen van
een professionele planning & control cyclus. Je denkt hierin actief mee zowel met de opzet, beheer als
uitvoering. Onderdeel hiervan is ook het uitvoeren van financiële analyses en aandragen van voorstellen
van acties ter verbetering van de resultaten van het bedrijf. Samen met de business controller ben je
verantwoordelijk voor het hele proces van planning&control
Bij XL werken we met een projectadministratie. Het is dan ook aan jou om samen met de business
controller de project control verder op te zetten. Hierbij sta je ook in nauw contact met de
resultaat-verantwoordelijke business managers.
Wat maakt het verschil
Proﬁel
Op basis van je ervaring en financiële opleiding op hbo- of wo-niveau ben je in staat om conceptueel te
denken, maar weet je ook pragmatisch, hands-on invulling te geven aan deze uitdagende functie. Je
voelt je thuis in een internationale, commerciële no-nonsense omgeving, je bent een vakman/-vrouw die
spart met de directie en BU managers en je weet de dagelijkse gang van zaken op een positieve wijze te
beïnvloeden.
Commercieel inzicht
XLCONCEPT is boven alles een klant gedreven commerciële organisatie. Vanuit jouw functie ben je
verantwoordelijk voor (risk)control en beheersing van de processen. Op dit onderdeel ben je dan ook het
financieel geweten van het management en weet je deze in balans te brengen met de commerciële
belangen van de organisatie. Hiervoor heb je dan ook het nodige commercieel inzicht.
E-Commerce
Naast de reguliere verkoopkanalen werkt XLCONCEPT ook met klantenportals en andere nieuwe tools
om informatie met leveranciers en afnemers uit te wisselen. Deze nieuwe ontwikkelingen spreken je aan
en je voelt je medeverantwoordelijk om dit in te passen in de financiële en commerciële processen en
systemen binnen de organisatie.
Internationaal
Met klanten over de hele wereld, leveranciers geconcentreerd in het verre oosten en meerdere eigen
vestigingen in het buitenland is XLCONCEPT een zeer internationale organisatie. Dit spreekt jou aan, en
aspecten die hierbij komen kijken, zoals logistiek en in- en export regels zijn jou niet vreemd.
Compliance
Voor XLCONCEPT is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk uitgangspunt. En waar wij
dit zelf niet al belangrijk vinden, wordt dit ook terecht afgedwongen door onze afnemers. Je bent dan
ook mede verantwoordelijk voor het opzetten en naleven van onze policies, zowel binnen onze eigen
organisatie als tijdens de productie bij onze leveranciers. Voor de hierbij behorende rapportages ben je
samen met de business controller verantwoordelijk.
Herken jij jezelf in ons proﬁel?
Stuur dan een email met CV en bondige motivatiebrief naar career@xlconcept.eu

