Financial Controller Part time
Ben jij een expert in het werken met cijfers? Gebruik je deze cijfers om bedrijfsprocessen beter,
efficiënter en/of winstgevender te maken? Zoek je continu naar verbetermogelijkheden zoals meer
inzicht/overzicht, betere kwaliteit, hogere efficiency en minder risico’s? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen bij ons?
In deze rol ben je samen met onze Financial Controller verantwoordelijk voor het tijdig en adequaat
opleveren van financiële informatie voor directie en management. Met een scherp analytisch en
strategisch inzicht, handel je op een constructieve manier en ben je een stevige sparringpartner. Van
nature ben je een initiatiefrijke zelfstarter die zich graag in projecten ''vastbijt'' en succesvol afrondt. De
informatie die je hiervoor nodig hebt haal je zelf op. Met een collegiale houding, weet je weerstanden
te overwinnen en creëer je draagvlak. Je overziet processen en legt verbanden.

Succes boek jij door:







tijdig voorbereiden en opstellen van periodieke financiële rapportages (maandcijfers en
jaarrekening) en managementrapportages;
efficiënt begeleiden van audits door de accountants;
controleren en accorderen van inkoopfacturen;
samen met de Financial Controller monitoren, begeleiden en aansturen van twee assistent
controllers;
voorbereiden en verzorgen van budgettering, liquiditeitsprognoses en cashmanagement;
Beheren en optimaliseren van de AO/IC-processen.

Je komt te werken in een klein team waar nog alle ruimte is om samen verder te bouwen aan deze
afdeling! Kortom, lekker afwisselend en uitdagend!

Dit vragen we van jou
Het werk dat jij verricht is belangrijk. Dít maakt jou echt de perfecte collega om onze afdeling Finance
en #TeamPWR te versterken:
 HBO opleiding in de richting accountancy of SPD;
 minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een internationale
omgeving;
 kennis van actuele software programma’s zoals als Twinfield, Ridder iQ en Unit4 Audition /
Financial data suite;
 je kunt uitstekend uit de voeten met MS Office en Excel in het bijzonder;
 uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.

Dit krijg je bij ons





een parttime dienstverband 20-24 uur per week verdeeld over 3 a 4 dagen) met flexibele
werktijden (7.00 – 18.00), een passend salaris en een goede pensioenregeling;
25 vakantie- en 13 ADV dagen bij een fulltime dienstverband;
aandacht voor persoonlijke vitaliteit (sportbudget), ontwikkeling en opleiding (mogelijkheid tot
het volgen van cursussen, seminars of opleidingen);
join #TeamPWR; goede sfeer, fijne collega’s en verschillende jaarlijkse en seizoensgebonden
activiteiten.

Overtuigd van een goede match met ons?
Dan is de beurt nu aan jou! Wil je meer weten, neem dan contact op met Rosemarie Tekampe, HR
manager. Om direct te solliciteren stuur je een mail naar recruitment@pwrpack.com met een korte
motivatie en je CV bijgevoegd. Tot binnenkort!

Over ons:
PWR is dé specialist voor klant specifieke geautomatiseerde robotica oplossingen in de
voedselverpakkingsindustrie. Wij zijn gespecialiseerd in het highspeed verpakken van producten met
behulp van delta robots. Onze producten zijn hoogwaardige technische oplossingen, waarvoor we
uitdagende techniek in huis hebben en deze voortdurend blijven ontwikkelen.
Wij begrijpen waar onze klanten naar op zoek zijn en gaan een nauwe samenwerking aan in het
gehele proces. Met de meest actuele technologie realiseren wij oplossingen die hoge efficiëntie,
minimale stilstand, lage kosten van eigenaarschap en de beste prijs/kwaliteitsverhouding garanderen.
Een goede relatie met onze klanten is een vitaal onderdeel van ons bedrijf.
PWR is wereldwijd actief met een hoofdkantoor gevestigd in Ede, centraal in Nederland.
Kijk voor uitgebreidere informatie op onze site www.pwrpack.com

PS. Met deze vacature willen wij onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie!
Wij behandelen elke sollicitatie vertrouwelijk en zullen je gegevens ook zo behandelen. Wij zullen nooit zonder
toestemming persoonlijke gegevens aan derden verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de
sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren je gegevens in onze
database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft
bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan PWR Pack op elk moment
verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken.

