VACATURE
FINANCIAL
MANAGER M/V
Plaats in de organisatie:
Het bedrijf Bestronics B.V. is specialist in elektronica.
Het bedrijf houdt zich onder andere bezig met
het conventioneel en handmatig bestücken van
printplaten, het plaatsen en solderen van SMD
componenten, golfsolderen, rework, reparaties,
inspectie en inkasten van elektronica, etc.
De Financial Manager valt onder de Directie.
Doel van de functie:
De Financial Manager ondersteunt het directieteam
op het gebied van de Financiële infrastructuur.
De operationele werkzaamheden van de functie kent
een vijftal deeldisciplines, te weten A: Ondersteuning
bij het opstellen van financiële rapportages
en/of/of B: Analyses voorbereiden en/of C: Bedenken
en/of het optimaliseren voor complexe financiële
processen en/of D: Rapportages maken en monitoren
van cashflow en liquiditeit en/of E: Aanvullende taken
van de Financial Manager.
Hoofdtaken en samenvatting van de werkzaamheden:
A. O
 ndersteuning bij het opstellen van financiële
rapportages:
-Verzamelen, beoordelen en verwerken van cijfers
-Ondersteunt bij de voortgangsbewaking
het management strategisch
-Inrichten en updaten van de financiële
infrastructuur
B. Analyses voorbereiden
-Ondersteunt de directie bij het uitvoeren van
complexe cijfer - analyses
C. Ondersteunt bij het bedenken en/ of het
optimaliseren voor complexe financiële processen
-Ondersteunen van de Directie bij het bedenken
van oplossingen over de dienstverlening van
de organisatie
D. Rapportages maken en monitoren van cashflow en
liquiditeit
-In overleg met de CFO voeg je financieel inzicht toe
die nodig is om de gewenste rapportages te maken
-Het creëren van analytische inzichten die
het management aangeeft in het maken van
beslissingen
-Adviseren en monitoren van het management en
de cashflow
-Spil in de financiële afdeling
E. Aanvullende taken van de Financial Manager:
-Levert een bijdrage aan het financiële kwaliteits
systeem van Bestronics en haar processen
Functie-eisen:
- HBO-niveau; afgeronde HBO opleiding of verkregen
door werkervaring.
- Beheersing van de Nederlandse taal (spreken en
schrijven)

- Sterke persoonlijkheid
- In staat om medewerkers op een persoonlijke, maar
resultaatgerichte wijze aan te sturen
- In staat om kwantiteit te realiseren
- In staat om kwaliteit en verbetermogelijkheden te
realiseren
- Vermogen zelfstandig en geconcentreerd te kunnen werken
- Vermogen om te kunnen gaan met wisselende druk
- Draagt bij aan een doelmatig beheer van de voorraad en
goederen
- Draagt bij aan een de veiligheid van de werkomgeving
- Draagt bij aan de goede sfeer binnen het bedrijf
Taakonderdelen:
- Cijferverwerking
- Collegialiteit
- Efficiënt (kwantiteit)
- Effectief (kwaliteit)
- Systematisch werken
- Zelfstandig werken
Gedragscriteria:
- Aanpassingsvermogen / flexibel gedrag
- Besluitvaardigheid
- Delegeren
- Discipline
- Initiatief
- Integriteit / betrouwbaarheid
- Ondernemerschap
- (Interne) Klantgerichtheid
- Leervermogen
- Luisteren
- Omgang met details / nauwkeurigheid
- Oordeelsvorming
- Plannen en organiseren
- Prestatiemotivatie (inzet)
- Probleemanalyse / voortgangscontrole
- Samenwerken
- Stressbestendigheid
Wat bieden wij?
• Arbeidsvoorwaarden

gebaseerd op de CAO Metaal &
Techniek (Kleinmetaal)
•M
 arktconform salaris
•P
 ersoonlijke ontwikkeling met onlinetrainingsplatform
‘GoodHabitz’
•W
 erkweek van 38 uur
•W
 erktijden van 8:00 tot 16:30
Is deze vacature je op het lijf geschreven?
Hoe sollicteren?
Kijk voor meer informatie op www.bestronics.nl of klik hier
voor de Bestronics bedrijfsfilm en kom meer te
weten over ons bedrijf.
Bekijk en ‘Like’ de Bestronics pagina’s op Facebook,
LinkedIn en Instragram, zo heb je meteen een ‘look
and feel’ bij ons bedrijf en blijf je op de hoogte! Voor
meer info kan je terecht bij Coby via 040-2350123.
Stuur je CV en motivatiebrief door naar:
coby@bestronics.nl onder vermelding van Financial Manager.

