Financial Controller
Locatie: De Lier

Finance Director André Sloot heeft een interessante en afwisselende vacature: “Mijn nieuwe collega
wordt verantwoordelijk voor de financiële vastlegging van BOAL Extrusie. Een uitdagende rol voor een
financieel deskundige die graag meebouwt aan de verder professionalisering van onze afdeling en
organisatie. Iemand die zich thuis voelt bij alle facetten van de administratieve organisatie en de
interne controle, management rapportages, jaarverslaggeving, aangiftes, balansdossiers etc.”
Ben jij gedreven, proactief en een teamplayer?
Dan hebben wij de perfecte functie voor jou, als
Financial Controller. Als Financial Controller draag
jij zorg voor de volledige Financiële administratie.
Jij bent de Finance expert voor de organisatie en
jij zorgt voor complete rapportages en analyses
van periodieke resultaten. Samen met het team
draag je bij aan de continue verbetering van de
processen. Op welke manier bouw jij mee?
Lijkt dat je wat? Dit is wat je gaat doen:
Je analyseert en verklaart de periodieke
resultaten ten opzichte van budget, forecast
en/of voorgaande jaren;
Lever je wekelijks het cashflow-overzicht aan;
Je bereid diverse aangiftes voor, waaronder het
CBS en de omzet- en loonbelasting;
Je coördineert de maandelijkse
voorraadtellingen en je stelt rapportages op;
Je verricht werkzaamheden voor de
crediteuren- en debiteurenadministratie;
Je optimaliseert en documenteert de
financiële werkprocessen en draagt bij aan het
verbeteren van de operationele processen
binnen de organisatie;
Je bent bezig met het team verder te
professionaliseren, waarbij jouw input zeer
welkom is!

Wat staat er op jouw CV?
Een afgeronde Hbo-opleiding in financiële
richting en kennis en ervaring in Finance &
Control;
Ervaring met diverse softwaretoepassingen
waaronder Excel. Kennis van Exact Globe en
PowerBI is een pré;
Je hebt een hands-on mentaliteit, een
gezonde dosis ambitie en bent collegiaal;
Je bent analytisch en werkt planmatig en
accuraat;
Beheersing van de Engelse taal (is een pré).
Waarom zou je solliciteren?
Vanwege onze dynamiek: we werken aan
grote veranderingen, maar ook kleine.
Daarmee is ergenoeg ruimte voor jou om
verbeteringen en innovaties aan te dragen;
De groeimogelijkheden: samen met het
Finance team werk je aan diverse projecten.
De bedrijfstructuur: BOAL Group kent een
platte bedrijfsstructuur met toegang tot de
lokale managementteams en de BOALboard;
Internationaal georiënteerde werkomgeving:
Een bedrijf in groei en ontwikkeling met een
belangrijke rol binnen het wereldwijde
voedselvraagstuk.
Onze ESG-duurzaamheidsstrategie: Wij staan
voor een duurzame wereld en doen er alles
aan om de impact van onze activiteiten op
mens en natuur te minimaliseren.

Wil je bij ons komen werken?
Mocht je vragen hebben over de vacature, kun je
contact opnemen met Milou van Ruijven
(Recruiter) via 06-27272956. Gelijk solliciteren? Je
kunt je cv en motivatie deze mailen naar
careers@boalgroup.com.

Gelijke kansen voor iedereen
We werken aan een divers team dat elkaar
aanvult met hun kennis, achtergrond en
capaciteiten. Ongeacht geslacht, leeftijd, ras,
levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap,
etc. Iedereen verdient gelijke kansen. Ook bij het
vinden van een baan. Wij kijken alleen naar de
vaardigheden, competenties en talenten van een
persoon. Dat is waar het namelijk echt om gaat.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

