Allround Finance Professional
C.N. Rood BV is de grootste onafhankelijke leverancier van technologie oplossingen voor de
educatieve, wetenschappelijke en industriële sector in de Benelux en Zweden. Ons brede gamma
producten en oplossingen varieert van communicatie testapparatuur, algemene test- &
meetapparatuur tot automatische identificatie producten in combinatie met consultancy, training en
turnkey-oplossingen. Voor onze vestiging in Zoetermeer zoeken wij een allround finance professional.
Functieomschrijving:
Als Allround Finance Professional ben je verantwoordelijk voor de juiste en accurate verwerking van
de administratie die als uitgangspunt dient voor de kwartaalrapportage, jaarrekeningen en andere
management rapportages, voor zowel de Nederlandse, Belgische en Zweedse vestigingen van onze
organisatie. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:













Verantwoordelijk voor de volledige boekhouding van een groeiend internationaal bedrijf
Verwerken van inkoop- en verkoopfacturen
Verantwoordelijk voor debiteuren- en crediteurenbeheer
Voeren en onderhouden van de grootboekadministratie
Verzorgen van financiële rapportages en BTW aangiftes
Werken in verschillende administratieve systemen
Financiële verwerking van in- en uitgaand betalingsverkeer
Zelfstandig opstellen van de jaarrekening
Onderhouden van contacten met financiële instellingen zoals accountants, banken,
belastingdienst
Proactieve controle op de verkoop-, inkoop- en loonadministratie
Toezicht houden op beschikbare voorraden en kostprijzen
Algemene werkzaamheden bestaande uit o.a. beantwoorden van diverse financiële
vraagstukken van klanten, leveranciers.

Wij vragen:








HBO werk- en denkniveau.
Je hebt minimaal 3 jaar relevante financiële werkervaring.
Je bent zelfstandig, accuraat, proactief en hebt goed cijfermatig inzicht.
Je bent full time (40u) beschikbaar.
Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.
Goede kennis van MS Office waaronder Excel “formules” en “macro’s”.
Woonachtig in de regio Haaglanden is een pré.

Wij bieden:





Een leuk en collegiaal team
Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract
Een marktconform salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Contact:
Heb je interesse in deze functie? Mail dan je CV en motivatie naar mzwinkels@cnrood.com
Indien je gegevens niet aansluiten bij het gevraagde profiel en de vereiste werkervaring kunnen wij je
sollicitatie helaas niet in behandeling nemen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

