
Vacature

Financial controller

• Afgeronde universitaire / HBO opleiding in de financieel-economische richting
• Relevante leidinggevende ervaring
• 10 jaar relevante werkervaring
• Ervaring met ICT-projecten en BI tools (Microsoft Power BI) is een pré
• Ervaring met een financieel pakket (Multivers) is een pré
• Ervaring in de transportwereld is een pré
• Woonachtig in de regio of bereidheid om te verhuizen

Als financial controller binnen ons bedrijf ben je verantwoordelijk voor de inrichtingen, het beheer van alle backoffice 
processen en geef je hiërarchisch leiding aan diverse afdelingen: de financiële administratie, de afdeling ICT/ 
informatievoorziening en aan het bedrijfsbureau. De financieel controller rapporteert aan de algemeen directeur 
(directie) en vertegenwoordigt het deskundigheidsgebied financiën en control, administratieve organisatie en ICT.

Vacature

Functieomschrijving

• Je bent verantwoordelijk voor een doelmatige en efficiënte planning en control cyclus en voor de financiële
rapportages inclusief inhoudelijke analyses omtrent financiële positie en relevante kengetallen

• Je bewaakt de realisatie van de financiële doelstellingen en rapporteert de afwijkingen.
• Je coördineert en ondersteunt de totstandkoming van meerjarenplannen, begrotingen en prognoses
• Je informeert en adviseert de algemeen directeur gevraagd en ongevraagd ten aanzien van het

financieel-economische beleid en strategische keuzes en doet verbetervoorstellen, zowel gericht op de
organisatie als op het financieel en controlling proces zelf.

• Je verzorgt bedrijfseconomische analyses ter ondersteuning van het financieel-economisch beleid
. • Je coördineert de uitvoering van het ICT-beleid.

• Je bent verantwoordelijk voor het financieel risicomanagement (o.a schade, verzekeringen, fiscaliteiten,
weten regelgeving)

• Je verzorgt de jaarrekening van de gehele organisatie, inclusief de geconsolideerde cijfers en stelt het
controledossier op voor de accountant

• Je bent verantwoordelijk voor de financiële contacten met accountants, bankiers, samenwerkings-ver
banden en andere zakelijke relaties.

Taken en verantwoordelijkheden

Functie-eisen

Analytisch, resultaatgericht, financieel bewustzijn, plannen en organiseren, anticiperen, sociale vaardigheden, sterke 
persoonlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, sturing geven, praktisch ingesteld, integer en zelfstandig.

Competenties

• Werken bij een innoverend, energiek en groeiend bedrijf waar de tijd niet stil staat;
• Een team van betrokken en enthousiaste collega’s;
• Een passend salaris, aangevuld met een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Goede ontwikkelmogelijkheden, opleidingen en trainingen;
• Een informele en dynamische werkomgeving.

Wij bieden

Kempen Transport | Venrayseweg 148 | 5928 RH Venlo | kempentransport.nl

Reageren
Stuur je reactie voorzien van cv en motivatie naar jopy@kempen-transport.nl.  

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jopy Steeghs, HR 
afdeling, jopy@kempen-transport.nl en/of 077-2066000. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.


