Wie wil er in 2019 meeverhuizen naar ons gloednieuwe
hoofdkantoor in Heinenoord? Wij zoeken een

FINAN CE MAN AG E R
Fulltime 40 uur
WAT IS VOOR JOU DE UITDAGING?
• H
 et zorgen voor een zo goed mogelijke inrichting en uitvoering van de administratie en de
administratieve processen.
• Je bent eindverantwoordelijke voor de financiële- en salaris administratie.
• Het zorgen van een juiste administratieve verwerking van het wagenpark en huisvesting van
onze uitzendkrachten.
• Het proactief adviseren van het management met betrekking tot financiële systemen, ontwikkelingen en efficiency verbeteringen.
• Verzorgen van maandelijkse management rapportages/analyses.
Daarnaast ben je verantwoordelijk om ad-hoc verbeteringen door te voeren en proactief met
de organisatie mee te denken. Dit geeft jou de kans om ondernemend te werken en een mooie
toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie.

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•
•

Een zelfstandige en uitdagende functie binnen een groeiende organisatie.
Persoonlijke ontwikkelings- en groeimogelijkheden.
Telkens een andere dag, er is geen dag hetzelfde.
Passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een auto van de zaak.

WAAR MOET JIJ AAN VOLDOEN?
•
•
•
•
•

HBO-opleiding in de financiële richting.
Meerdere jaren ervaring.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Ambitieus, zelfstandig, nieuwsgierig, leergierig, nauwkeurig en integer.
Communicatief vaardig, teamplayer en gevoel voor humor.

BEDRIJFSPROFIEL
Vuurin Personeelsdiensten is een uitzendbureau dat arbeidsmigranten succesvol verbindt met
Nederlandse bedrijven. Wij zorgen goed voor onze klanten én personeel, ons motto hierbij is: “wie
goed doet, goed ontmoet”. Tevreden personeel is goed voor de klant en dus goed voor ons!
Het bedrijf zit momenteel in een enorme groeifase en om die reden gaat Vuurin Personeelsdiensten B.V. - samen met Vuurin Facilities B.V. - in februari 2019 verhuizen naar een gloednieuw,
modern hoofdkantoor in Heinenoord.

LAAT VAN JE HOREN!
Voel jij je aangesproken door wat je net hebt gelezen?
Maak ons nieuwsgierig en stuur je CV met motivatie naar Kees van der Giesen / kees@vuurin.nl.
Bij voldoende interesse nodigen wij je uit voor een persoonlijk gesprek.
Vuurin Personeelsdiensten B.V.
Weg en Land 42a
2661 KR Bergschenhoek
www.vuurin.nl

Wil je meer informatie of heb je vragen?
Kees: 010-72 00 877

