Boekhouder
Ben jij die de boekhouder die naast kennis van het vak ook kwaliteits- en resultaatsgericht is? Ben je instaat
om de boekhouding van meerdere groepsmaatschappijen te overzien? En wil je werken in een zeer gedreven en
collegiale werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Als Boekhouder binnen de Visscher-Caravelle Groep ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van het
maandafsluitingsproces voor onze Nederlandse bedrijven. Je voert procesoptimalisaties door met als doel om
sneller en nauwkeuriger te rapporteren. Middels IBM Cognos zorg je voor een tijdige oplevering van de
maandrapportage. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van het jaarrekening dossier t.b.v. de
accountant. Daarnaast ben jij degene die de verschillende aangiftes coördineert en tevens bewaak en analyseer
je de balansposten. Je bent uiteindelijk gefocust op een vlotte (boekhoudkundig) afstemming tussen de
verschillende groepsmaatschappijen.
Wat bieden wij?
- Afwisseling en uitdaging binnen de internationale automobielindustrie.
- Waardering (o.a. goed salaris, uitzicht op een vaste aanstelling).
- Persoonlijke ontwikkeling.
- Flexibiliteit aangaande werktijden.
- Prettige werkomgeving.
- Informele no-nonsense omgangsvormen.
Wat vragen wij?
- HBO werk en denkniveau (HEAO Bedrijfseconomie / SPD Bedrijfsadministratie).
- Minimaal 3 – 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
- Goede beheersing van SAP en Excel
- Affiniteit met procesoptimalisaties en automatisering
Wie zijn wij?
Visscher-Caravelle is wereldwijd een van de grootste producenten op het gebied van automatten voor de
automobielindustrie. Met een internationaal netwerk van 8 verkoopkantoren en productielocaties in o.a. Polen,
Mexico, China en Maleisië zijn wij in staat om onze klanten effectieve ondersteuning en kwalitatief
hoogwaardige oplossingen te bieden. Op ons hoofdkantoor in Genemuiden zijn circa 65 medewerkers
werkzaam, wereldwijd werken ruim 1.750 medewerkers voor Visscher-Caravelle.
Contact
Je kunt je sollicitatie met CV sturen naar Gerald Merkus (Global HR-Manager), email:g.merkus@visschercaravelle.nl. Nadere informatie omtrent deze functie kun je verkrijgen bij Ronny Naberman (Head of
Accounting), email: r.naberman@vandalfsen-beheer.nl /038-3855015

