Manager Finance & Control
Heb je een aantal jaar ervaring in leidinggevende positie en ben je in staat om de
financiële eindverantwoordelijkheid te dragen binnen een organisatie die een vitale
maatschappelijke functie vervult? Beschik je tenminste over een HBO diploma in
financiële richting, ben je communicatief vaardig en analytisch sterk? Dan komen wij
graag met jou in contact!
Voor N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk zijn wij exclusief op zoek naar
een Manager Finance & Control. In overleg met SNB verzoeken wij kandidaten om bij
interesse contact op te nemen met Kasparov Finance & BI.
Wat ga je doen?
Je vormt samen met de directeur, de bedrijfsleider en de manager innovatie &
technologie het MT van SNB. Hierin ben je verantwoordelijk voor MT-ondersteuning en advisering, Financiën, KAM en P&O en neemt operationele beslissingen in deze gebieden.
Je hebt de dagelijkse leiding over de afdelingen Administratie (4 medewerkers), KAM (1
medewerker) en Secretariaat/P&O (1 medewerker). Daarnaast bestaat je takenpakket
o.a. uit:
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor alle financiële activiteiten, incl. de aansturing van
het finance team;
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, budget en
investeringsaanvragen;
Je verzorgt interne en externe rapportages zoals jaarverslagen en kwartaal- en
maandrapportages;
Je toetst meerjarenplannen en scenario’s aan beleid en ontwikkelingen en je
rekent financiële gevolgen door van opties;
Je onderhoudt contacten met Aandeelhouders, Accountants, Advocaten en
Belasting- en Subsidieadviseurs;
Je coördineert en begeleidt de werkzaamheden op de afdelingen.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•

Een afgeronde HBO/WO opleiding in financiële richting;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je beschikt over goede leidinggevende capaciteiten en bent tevens hands-on
ingesteld;
Je bent 32-40 uur per week inzetbaar.

Waar ga je werken?
SNB vervult een vitale maatschappelijke taak: het zo optimaal mogelijk verwerken van
zuiveringsslib (zuiveringsslib is afval dat overblijft na het zuiveren van afvalwater).
Hiermee beschermen zij mens en natuur maximaal, 24 uur per dag, zeven dagen in de
week. Werken bij SNB betekent dat je een bijdrage levert aan een gezondere en
duurzamere samenleving. Dit doen zij onder andere door grondstoffen en energie terug
te winnen. Voor de toekomst werken zij aan een circulaire afvalwater- en slibketen. En
dus aan een betere wereld.
Met in totaal circa vijftig medewerkers is SNB een relatief kleine organisatie. Werken bij
SNB betekent samenwerken in een compacte, professionele en kwalitatieve organisatie.
Elke medewerker kan bijdragen aan de resultaten en meedenken over het werk. Wij
kennen elkaar, de lijnen zijn kort en de sfeer is informeel. Bij SNB hebben ze oog voor
elkaar en vinden ze persoonlijk contact belangrijk.

Wat krijg je ervoor terug?
•
•

De salarisindicatie voor deze rol is afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring;
Mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak, vaste
13e maand en ca. 40 vakantiedagen.

Enthousiast?
Enthousiast geworden om als Manager Finance & Control aan de slag te gaan bij SNB?
We ontvangen graag je CV, voorzien van een korte motivatie en salarisindicatie.
Contactpersoon: Dennis Kastelijns
E-mail: denniskastelijns@kasparov-financials.nl

