Vacature Financial Controller Horizon Flevoland (Lelystad)
Wil jij deel uitmaken van het team dat Horizon helpt excelleren met financieel
inzicht en verantwoording? Dan is dit je kans!
Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Wij zijn nauw
verbonden met de Provincie Flevoland. Wij zetten ons in om ondernemers te laten
groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarbij laten wij ons
leiden door voorspoed voor de inwoners van Flevoland.
De organisatie is in opbouw en telt momenteel 38 collega’s. Ter versterking van ons
team zijn we op zoek naar een Financial Controller.
Hoe ziet je baan eruit?
Bij Horizon verzorgt een financial controller de financiële rapportages en houdt zich
bezig met de financiële resultaten van de organisatie. Je bent daarbij verantwoordelijk
voor de financiële bedrijfsvoering. Je geeft financieel beleid vorm en stuurt hierop.
Samen met de collega’s in het team werk je aan de verdere professionalisering van de
bedrijfsvoering. Jij zorgt bijvoorbeeld voor goede managementinformatie waarmee
projectleiders financieel in control komen. Je brengt werkprocessen (AO) in kaart en
doet voorstellen ter verbetering.
Kortom een afwisselende baan bij een energieke organisatie waarbij je de ruimte hebt
om nog veel zelf in te vullen!
Wat betekent dat in de praktijk?
Opstellen van periodieke rapportages, voorbereiden jaarcijfers en opstellen
jaarrekening;
Analyseren en signaleren van financiële resultaten;
Opstellen van begrotingen en afrekeningen voor de subsidiegevers;
Signaleren van ontwikkelingen op financieel gebied, bewaken van liquiditeit,
budgetten en algemene exploitatie;
Fungeren als aanspreekpunt en adviseur met betrekking tot je vakgebied voor
teamleads en de medewerkers;
Verzorgen van financiële toetsing op overeenkomsten en contracten;
Verantwoordelijk voor de inrichting van de financiële administratie(s) inclusief
budgettering en kostenplaatsen;

Wat verwachten we van je?
De ideale kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende eisen:
Analytisch en cijfermatig sterk;
Een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit;
HBO(+) werk- en denkniveau gecombineerd met een ondernemende instelling;
Bedrijfseconomische- of accountancy opleiding, met een brede financiële
achtergrond;
Kennis van Business Central is een pré;
5 jaar relevante werkervaring als financial controller.
Wij bieden:
Een afwisselende en verantwoordelijke functie in een moderne werkomgeving;
Directe impact op de regionale economie van Flevoland;
Een team van 38 gezellige en hardwerkende collega’s;
Een functie met veel vrijheid en autonomie;
Soort dienstverband: 0,8 of 1 fte, eerst een jaarcontract kan later omgezet in
onbepaalde tijd;
Salarisindicatie € 4.044 – € 6.222 bruto per maand (1 fte), afhankelijk van kennis en
ervaring;
8,3% eindejaarsuitkering;
25 vakantiedagen (+10 ‘bijkopen’);
Uitstekende en moderne secundaire arbeidsvoorwaarden met persoonlijk
opleidingsbudget.
Solliciteren?
Herken jij je in de functie? Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief en uitgebreid CV.
Je kunt je sollicitatie sturen naar: info@horizonflevoland.nl t.a.v. Suzanne van
Stormbroek.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

