Financial Controller
Of het nu gaat om vorderingen, schulden, winst of verlies binnen een
organisatie, als Financial Controller weet jij er wel raad mee. Je cv bewijst jouw
cijfermatige inzicht eveneens; je ervaring is ruimer dan ruim. Je financieel
bewijzen bij een toonaangevende multinational? Solliciteer dan vandaag nog.
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De functie
De afdeling Financial Control, waar jij gaat werken, is onderdeel van de
Finance Operations organisatie en zorgt in nauwe samenwerking met het FSSC
voor volledige, correcte en juiste vastlegging van alle vorderingen, schulden,
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winst en verlies van alle gevoerde administraties binnen FSSC. De afdeling
Finance Operations ondersteunt ca. 25 administraties t.b.v. de in Nederland
gevestigde onderdelen van de OPCO’s. De Financial Controller rapporteert aan
de Manager Finance Operations en heeft een verantwoordelijke taak op het
gebied van plantadministraties, conditiebeheer van de sales administraties,
A&P kosten m.b.v. project administraties en de verbetering van de
administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).
Maar wat ga jij doen? Als Financial Controller verzorg jij de verslaglegging van
de administraties, conform richtlijnen t.b.v. FC en budget. Je begeleidt
specifieke (belasting)aangiften (verpakkings- en verbruiksbelasting,
afvalbeheerbijdrage), statistieken en subsidie aanvragen (WBSO e.d.). Ook
verzorg en onderhoud je de managementinformatie (o.a. overheadkosten,
bonussen, kortingen, A&P) t.b.v. de administraties, evenals de voorbereiding
van de periodieke rapportage van reporting entities.
Andere verantwoordelijkheden zullen liggen in het mede ontwikkelen, verzorgen
en verder optimaliseren van interne uiteenlopende periodieke management
rapportages. Het ontwikkelen van specifieke bedrijfseconomische analyses, het
optimaliseren van stuurinformatie en het geven van richtlijnen en bewaken van
uniformiteit binnen administratieve verwerkingen.

Over jou
Een wo-diploma in bedrijfseconomische richting
Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een financiële administratie;bij voorkeur
binnen een sterk veranderende omgeving
Affiniteit, inzicht en ervaring met geautomatiseerde systemen
Procesmatig kunnen denken en werken
Kennis van en affiniteit met de primaire processen van een FMCG-producent
Uitstekende communicatieve vaardigheden; ook in het Engels
Kennis van consolidatiesoftware (HFM) en Marketing Tracker is een pre
Proactief, analytisch,
resultaatgerichtheid, besluitvaardig en ondernemend

Wat wij bieden
Gedetacheerd worden door Brunel Finance & Risk betekent dat je in dienst
treedt bij Brunel. Bij Brunel staat jouw loopbaan voorop. Wij bieden je diverse
opleidingsmogelijkheden om zo jouw carrière te versnellen. Je wordt binnen dit
traject door een consultant van Brunel begeleid. Je profiteert van een vast
maandsalaris met bonusopportunity.
Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij jou ook uitstekende
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secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige pensioenregeling en
collectiviteitskorting op je zorgverzekering en andere individuele verzekeringen.
Tevens biedt Brunel je leuke extra’s op cultureel en sportief gebied.
Omdat niet iedereen dezelfde zaken belangrijk vindt, profiteer je ook nog eens
van een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket, specifiek gericht op jouw situatie.
Zo kun je bijvoorbeeld zelf bepalen of je extra vakantiedagen wilt aankopen. Je
hebt bij Brunel niet alleen de zekerheid van een contract, maar ook van een
carrière.

Vragen? Neem contact op
Florien van Schoonhoven
Consultant
Brunel Netherlands Amsterdam
f.van.schoonhoven@brunel.net
+31 20 312 5090
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