Opdracht Manager Finance – Industrie
Algemene opdrachtinformatie
Functie:

Financieel manager

Sector:

Industrie

Plaatsnaam:

Midden Nederland

Opdracht omschrijving:

De organisatie ontwikkelt en bouwt grote machines voor de agrarische sector.
Binnen de organisatie wordt veel aandacht besteed aan productontwikkeling
c.q. research & development. De activiteiten hebben een sterk
internationaal karakter.
Verspreid over diverse (internationale vestigingen) werken er ruim 100
mensen in de organisatie.
Voor de versterking van de financiële afdeling wil men een manager finance
inhuren voor een periode van in ieder geval 2 maanden. De inzet is parttime
en wordt geschat op ca 20 uur per week.
Do organisatie heeft een open cultuur en een directe vorm van
communicatie. Voor deze opdracht zoeken we een financieel interim
manager die graag in een prettige, innovatieve en sterk groeiende
organisatie een bijdrage wil leveren.

Taken en
verantwoordelijkheden:

Van de financieel manager wordt verwacht dat hij een leidende rol neemt in
het opstellen en analyseren van de financiële rapportages. Hierbij gaat het
naast de cijfers sec om een duidelijke en relevante analyse en interpretatie
van de resultaten. Ook de jaarcijfers dienen door de financieel manager te
worden voorbereid.
De organisatie steunt in sterke mate op haar ERP; er wordt slechts van excel
gebruik gemaakt als er geen alternatief is. Als Finance manager moet je
hierin mee willen en kunnen gaan.
De financieel manager is verantwoordelijk voor het ondersteunen en
aansturen van de financiële afdeling van 2 medewerkers.

Profiel Interim Manager:

-

Opleiding op HBO Niveau
Ervaring als financieel manager in de industrie
Ervaring met werken in organisaties met internationale activiteiten
Goed thuis in ERP Systemen
Analytisch sterk
Direct en to-the-point in de communicatie
Voelt zich thuis in een organisatie met korte lijnen.

Opleiding en ervaring
Opleidingsniveau:

HBO (vereist)

Minimum aantal jaren ervaring: 3 - 5 jaar
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Opdracht
Begindatum opdracht:

20-09-2017

Duur van de opdracht:

2 maanden

Full- of parttime:

Parttime

Aantal dagen per week:

2,5

Tariefindicatie
Tarief:

€65 - €75 per uur

Overige
Overige vereisten:

De opdracht wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van ca 2
maanden. Er bestaat zeker een mogelijkheid dat de opdracht daarna wordt
verlengd.

Overige informatie:

Indien je interesse hebt om deze opdracht uit te voeren, reageer dan svp
met een duidelijke motivatie.
Wil je – voor je een reactie stuurt – controleren of je ook je meest recente
werkervaring hebt opgenomen in je profiel.
Wij hebben de voorkeur voor een tarief inclusief reiskosten. Indien je
reiskosten toch afzonderlijk in rekening wilt brengen, wil je dat dan duidelijk
bij je reactie aangeven?

Deadline reacties:

29-09-2017
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