6 generaties creatieve innovatie in machinebouw !
Cloostermans is een middelgrote onderneming die internationaal actief is in het ontwikkelen en maken van machines op maat. We verbinden mensen en technologie en
streven ernaar om het hoogste niveau van innovatie en kwaliteit aan onze klanten aan te bieden.
We hebben een oog voor gepassioneerde mensen die samen met ons de huidige en toekomstige uitdagingen willen aangaan.
Specifiek zijn we nu op zoek naar een

FINANCE MANAGER
Jouw opdracht
•

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele boekhouding van de organisatie teneinde bij te dragen tot een correct financieel beleid.

•

We verwachten een periodieke accurate closing en het correct voldoen van alle fiscale verplichtingen. Dit is het resultaat van een vlot en efficiënt boekhoudproces. De nodige
verschillende financiële en administratieve workflows breng je goed in kaart en waar nodig ga je deze samen met het team en de organisatie verbeteren. Je helpt ons in het
opzetten van een gedegen budget & controlecyclus op maat van onze organisatie.

•

Samen met je organisatieopdracht ben je tevens een businesspartner voor het management alsook voor collega’s die operationeel actief zijn. Je zorgt er mee voor dat ze de
juiste inzichten aangereikt krijgen om hun activiteiten beter te monitoren en sturen. Je gebruikt hiervoor de aanwezige BI tools, met bijzondere zorg voor juiste data.

•

Als Finance Manager krijg je een breed spectrum aan finance verantwoordelijkheden. Je krijgt de kans om de bakens te verzetten en het finance team nog sterker op de kaart
te plaatsen.

•

Je bent key-user voor het ERP systeem (SAP).

•

En vooral: je geeft vorm aan je eigen rol, bepaalt welke zaken wanneer nodig zijn en neemt hiertoe de juiste initiatieven!

Wie ben je
•

Met jouw ervaring in een soortgelijke rol kan je onze organisatie begeleiden in een volgende fase van maturiteit en groei. Je hebt een hart voor cijfers en mensen.

•

Vanuit een strategisch inzicht en het mee bepalen van de juiste prioriteiten, ben je ook voldoende pragmatisch om operationele uitdagingen aan te pakken. Je werkt samen
met het finance team aan steeds betere processen en systemen.

•

Voor ons zijn integriteit en in het bijzonder het discreet omgaan met vertrouwelijke gegevens belangrijke eigenschappen.

•

We beseffen dat je niet alle domeinen in Finance in diepte kan beheersen en rekenen erop dat je op een intelligente manier evenwicht zoekt tussen kennis in de organisatie en
insourcen van de juiste vakkennis.

•

Ervaring met een industriële omgeving is welkom, de juiste attitude om je erin thuis te voelen is uiteraard nog belangrijker.

•

Je communiceert vlot in het Nederlands en Engels.
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische werkomgeving
met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een hecht team.

Interesse?
•

Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com

