Groep

Vacature Financial Controller en lid van het Management Team
Vanwege de enorme groei zijn wij per direct op zoek naar een financial controller met affiniteit voor
data en IT.
Jij zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van het Finance team en het verder
ontwikkelen en borgen van een professionele administratieve organisatie.
Daarnaast zal de financial controller lid worden van het Management Team.
Dus wil jij deel uitmaken van een groeiende organisatie met veel ambitie en ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling?
Ben jij daarnaast op zoek naar meer verantwoordelijkheid als lid van het Managementteam?
Dan willen wij samen met jou aan een toekomst bouwen!
Bedrijfsprofiel
Oké Groep is een familiebedrijf actief in:
• Sloopwerken;
• Milieutechniek;
• Vastgoedonderhoud;
• Schoonmaak;
• Calamiteiten dienstverlening.
Onze organisatie is volop in beweging en verandert van een traditionele dienstverlener naar een
organisatie die gespecialiseerde oplossingen biedt.
Werken bij Oké Groep is werken bij een financieel gezond bedrijf met oog voor de mens, korte
(communicatie)lijnen en een goede naam en positie in de markt.
Bij Oké Groep werken we samen en met passie aan een optimale beleving en dat doen we op een
respectvolle en ter zake kundige manier.
Deze kernwaarden zal je terugzien in hoe men met elkaar omgaat en wil gaan; tijdens het werk,
maar ook tijdens bedrijfsbijeenkomsten, -uitjes e.d.
Daarnaast kom je straks te werken in een recent fors uitgebreide en vernieuwde kantoorfaciliteit te
Weesp.

Groep

Functieomschrijving
Jij wordt onderdeel van de afdeling Finance, het financiële hart van de organisatie. Deze afdeling
ondersteunt al onze bedrijven in het voeren van een sterk en betrouwbaar financieel beleid.
De taken en verantwoordelijkheden zijn:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wij:
•
•
•
•
•
•

Dagelijkse aansturing van het Finance Team (drie personen);
Analyseren van de bedrijfsactiviteiten en verbeteringen aanbrengen;
Deelnemen en initiëren van projecten met als doel financiële procesoptimalisatie;
Managementinformatie en KPI-dasboards middels rapportage- en BI/ tools;
Verantwoordelijk voor de planning & control cyclus;
Het tijdig opstellen en indienen van diverse aangiftes (zoals omzet- en loonbelasting);
Coördineren van de jaarlijkse accountantscontroles;
Aanleveren en verbeteren van de cash flow forecast;
Administratie inrichting verbeteren;
Ondersteuning bedrijfsleiders en directie bij de uitvoering van financiële analyses en
business control taken;
Procesoptimalisatie (vooral financiële bedrijfsprocessen).

Bouwen samen met jou vooruit aan de toekomst!;
Weten dat onze mensen iedere dag het verschil maken en zijn daar trots op;
Zijn een gedreven en daadkrachtig bedrijf dat werkt aan toonaangevende objecten in
Nederland;
Hebben een hecht team van enthousiaste, professionele hardwerkende collega’s;
Bieden jou een ‘tweede thuis’, een levendige werkkring én gaan dankbaar met jouw expertise
om;
Hebben opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers hoog in het vaandel staan.

Wat bieden wij jou?
Zowel onze sectoren als organisatie laten de laatste en komende jaren een sterke groei en
ontwikkeling zien, waardoor er ook ruimte is voor jouw eigen persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Die ontwikkeling ondersteunen we dan ook graag.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en met 25 vakantiedagen heb je de mogelijkheid om een
goede balans tussen werk en privé te vinden. Salarisindicatie tussen €4500 – €6000,-.

Heb je vragen over de vacature of wil je een gesprek aanvragen? Mail dan naar:
HR@okebv.nl of neem telefonische contact met ons op via 020 – 600 73 07 ( optie 1 )

