Medior Medewerker Finance & Control (m/v)
(32 - 36 uur)
Op de afdeling Finance & Control zoeken wij ter uitbreiding van ons team een enthousiaste collega.

Wat ga je doen?
Als Medior Medewerker Finance & Control ben je verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de financiële administratie.
Je maakt maandrapportages welke je tevens controleert en analyseert. Je verzorgt de maandelijks aangifte van de
omzetbelasting (BTW) en levert periodiek de cijfers aan het CBS ten aanzien van bijv. investeringen en de begroting.
Daarnaast verzorg je in samenwerking met de Senior Medewerker de maand- en jaarafsluiting en bereid je samen het
proces van de jaarlijkse accountantscontrole voor.
Als Medior Medewerker heb je zowel interne als externe klanten. Voor de interne klant voer je analyses uit en doe je
voorstellen hoe administratieve processen kunnen worden verbeterd. Bovendien doe je voorstellen hoe de processen
kunnen worden vernieuwd. Denk hierbij aan het moderniseren van de rapportages. De nieuwe processen leg je vervolgens
vast en maakt daarbij bijhorende nieuwe werkbeschrijvingen.

Wie zoeken wij?
Voor deze functie zoeken wij een collega met goede contactuele en communicatieve eigenschappen gezien de aard van de
organisatie en het nauw samenwerken met de verschillende afdelingen.
•

Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare financiële functie

•

Je hebt een afgeronde HEAO opleiding Bedrijfseconomie of Bedrijfsadministratie

•

Je hebt een proactieve houding

•

Je hebt kennis van boekhoudkundige software en Excel

•

Als je ervaring hebt met Exact is dat een pré.

•

Je bent een secuur iemand die zijn werkzaamheden verricht door de regels en voorschriften goed toe te passen.

Solliciteren?
Stuur jouw cv en een motivatie naar hr-administratie@maregroep.nl t.a.v. Coen Vendrig met als onderwerp ‘Medior
Medewerker Finance & Control’. Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Neem dan contact op met Willem Jan
Gobel, Senior Medewerker Finance & Control op telefoonnummer 02520-262100. Wij hanteren de NVP-sollicitatiecode.
Bij de selectieprocedure wordt nadrukkelijk gekeken of deze functie past binnen het I.O.P of PROP van de sollicitanten.

Wij halen het beste uit mensen door ontwikkeling, werk en re-integratie!
MareGroep brengt mens en werk bij elkaar. Wij onderscheiden ons door ondernemend te zijn in ontwikkeling
en re-integratie. Ons doel is mens, markt en overheid op inspirerende wijze te verbinden: Iedereen doet mee!

www.maregroep.nl

