MareGroep is zich aan het omvormen tot dé toonaangevende organisatie voor ontwikkeling, re-integratie en passende
arbeid in de Kust-, Duin en Bollenstreek. Wij creëren arbeidsplaatsen en bieden daarnaast professionele maatwerkontwikkeling met passend arbeidsmarktperspectief en/of tijdelijke dienstverbanden voor een ieder die “werkfit”
moet worden. Wij werken hierin onder meer samen met gemeenten en lokale overheidsinstellingen, marktpartijen
en maatschappelijke organisaties. De transformatie brengt veel verandering met zich mee in samenstelling,
producten en diensten (zoals assemblage, verpakken, groen, post en schoonmaak), werkwijze en cultuur.

Allround medewerker Finance
met kritische blik
(32 - 36 uur)
Inhoud functie
Het is jouw taak de administratie van A (crediteuren en debiteuren) tot Z (onder andere het signaleren van afwijkingen
tussen begroting en realisatie en de analyse daarvan) te voeren. Ook krijg je de kans om de administratie verder te
vernieuwen. Denk hierbij aan het moderniseren van de rapportages en het digitaliseren van de factuurverwerking.
Je doorziet de verschillende bedrijfsprocessen en constateert afwijkingen en onregelmatigheden hierin. Dit alles met als
doel het genereren van tijdige en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie.

Functie-eisen & competenties
Je hebt een HBO-opleiding richting Finance en ervaring in een financiële functie. Je bent een doener met goede
contactuele en communicatieve eigenschappen en hebt inzicht in bedrijfseconomische processen. Je kunt goed
coördineren en beschikt over analytisch vermogen.

Waarom voor MareGroep kiezen?
Je krijgt volop groei en ontwikkelkansen en je krijgt de ruimte om vernieuwende ideeën daadwerkelijk te realiseren.
Wij zijn een organisatie met maatschappelijke meerwaarde. Verder krijg je een goed inkomen. MareGroep is zowel met
de auto als met het OV goed te bereiken: bushalte Oosthoutlaan ligt op 100 meter afstand.

Solliciteren?
Jouw brief met motivatie en cv kun je tot uiterlijk 12 november 2017 versturen naar:
MareGroep, t.a.v. Personeelsadministratie, Postbus 43, 2215 ZG Voorhout, of per e-mail:
personeelsadministratie@maregroep.nl
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature, dan kun je contact opnemen met Louise Zoetendaal,
Senior Medewerker Finance & Control op 0252-262100. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Wij hanteren de NVP sollicitatiecode.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.maregroep.nl

