FINANCAL / BUSINESS CONTROLLER (m/v)
Voor onze Holding zijn we op zoek naar een enthousiaste financial controller met oog voor de
business.
Wie zijn wij:
VOC Holding B.V. is de moedermaatschappij van onder andere INSU-W-RAPID B.V. en Power Piping
International B.V. Dit zijn twee grote werkmaatschappijen. Hiernaast vallen nog enkele kleinere B.V’s
onder de holding. Wij zijn gevestigd op industrieterrein de Sonman in Moergestel.
INSU-W-RAPID B.V. Thermal Insulation Products is een dynamische handels– en productie
onderneming in diverse materialen ten behoeve van de industriële isolatie sector. Op onze website
vind je meer informatie over wat we doen, kijk op www.insu-w-rapid.nl
Power Piping International B.V. is een producent en leverancier van een complete range aan
pijpondersteuningen. We zijn gespecialiseerd in de productie van geïsoleerde pijpondersteuningen
voor zowel lage als hoge temperaturen voor met name de (petro)chemische en LNG industrie. Onze
website is; www.powerpiping.nl
Een groot deel van de activiteiten is gericht op exportmarkten in Europa, USA, Afrika, het Midden- en
Verre Oosten.
Wie zoeken wij:
Jij bent toe aan je volgende stap in je financiële carrière. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een
vergelijkbare functie, bij voorkeur opgedaan in een productie- en/of handelsomgeving. Je geeft
leiding aan een klein team en bent lid van het management team. Je belangrijkste
verantwoordelijkheden zijn:
- Het managen van boekhouding en accounting (Exact Globe)
- Opstellen van managementrapportages
- Het voorbereiden en controleren van jaarrekeningen inclusief consolidatie
- Het optimaliseren van de interne controle en beheren van de administratieve organisatie
- Het controleren van de financiële rapportages
- Het opstellen van begrotingen ten behoeve van o.a. resultaat, liquiditeit, projecten
- Sparringpartner van directie en het geven van (on)gevraagd advies
- KPI’s opstellen en monitoren
- Verzorgen van diverse fiscale aangiften
- Zorgen dat personeelsmutaties tijdig worden aangeleverd bij onze externe partij die de
loonadministratie verzorgd. Tevens controleren of deze juist en tijdig wordt opgeleverd.
- Contact onderhouden met externe adviseurs
Welke competenties en vaardigheden zijn belangrijk:
-

Analytische blik
Zelfstandig en onafhankelijk kunnen werken
Diepgang én breedte kennis op financiële en fiscale onderwerpen
Communicatief vaardig op elk niveau in de organisatie, zowel in Nederlands als Engels
Bovengemiddelde kennis van IT systemen / BI tools
HBO-WO werk- en denkniveau
Hoge nauwkeurigheid

Wat bieden wij:
- Een goed, marktconform salaris
- 25 vakantiedagen
- Een 13e maand
Mocht dit een functie zijn die jou aanspreekt? Neem dan snel contact op via onderstaande gegevens.
Je kunt je sollicitatie en motivatie sturen naar hrm@insu-w-rapid.nl t.a.v. Andor van Hek
Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij Mark Robben, te bereiken op 013-5952920

