Voor onze afdeling Finance zijn wij op zoek naar een
Financial Controller
(Fulltime)
De Financial Controller is verantwoordelijk voor een betrouwbare financiële administratie en ondersteunt de Finance
Manager bij onder meer het opstellen van periodieke managementrapportages, liquiditeitsprognoses en
jaarrekeningen.
Wat ga je doen?
 je zorgt er voor dat het grootboek van alle binnenlandse en buitenlandse ondernemingen te allen tijde up to
date, transparant en betrouwbaar is;
 je bereidt de periodieke managementrapportages voor;
 je verricht werkzaamheden met betrekking tot de jaarafsluiting en zorgt er voor dat de interne balansdossiers
ten behoeve van de externe controle op en top zijn;
 je draagt bij aan de planning & control cyclus;
 je bereidt de liquiditeitsprognose voor;
 je ondersteunt en coacht de medewerkers debiteuren- en crediteurenadministratie;
 je voert verbeterprojecten die met name relevant zijn voor de afdeling Finance en functioneert daarbij in
wisselende teams;
 je draagt zorg voor een adequate AO/IB;
 je zorgt voor het tijdig aanleveren van de aangifte BTW / LB aangiftes en CBS-statistieken en je bereidt de
aangifte VPB voor;
 je bent bevoegd om betalingen te verrichten van geautoriseerde uitgaven;
 je rapporteert aan en ondersteunt de Finance Manager.
Wat heb je nodig?
 minimaal HBO werk en denkniveau (Bedrijfsadministratie);
 minimaal 5-10 jaar werkervaring als hoofd boekhouding bij middelgrote bedrijven met een duidelijke footprint
op administratief gebied;
 goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden en in staat om op alle niveaus te communiceren;
 goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en bij voorkeur van de Engelse taal;
 uitstekende beheersing van Microsoft Office, voornamelijk Excel en bij voorkeur ervaring met AFAS Profit;
 een hands-on mentaliteit, prioriteiten weten te stellen, accuratesse en een flexibele en servicegerichte
instelling maken het profiel compleet.
Wat bieden wij?
 salaris conform cao Beroepsgoederenvervoer;
 reiskostenvergoeding;
 goede pensioenvoorziening;
 een inwerktraject en begeleiding;
 uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 prettige werksfeer en leuke collega’s.
Ben je enthousiast? Stuur dan je sollicitatie naar werken@boslogistics.eu Voor meer informatie over de vacature
kan je telefonisch contact opnemen met Bos Logistics, afdeling HR, via telefoonnummer 020 - 655 7083.
Bos Logistics bestaat al ruim 50 jaar en richt zich met name op transport en afhandeling van lucht- en zeevracht. De
dienstverlening is heel breed zowel voor import als voor export, zoals FTL (Full Truck Loads), LTL (Less Truck Loads),
dedicated vervoer, warehousing, on airport services, zeeschepenbevoorrading en douaneformaliteiten. Het leveren
van kwaliteit is een van de pijlers van de onderneming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

