Manager Finance & Control
(fulltime)

In deze functie zet je in overleg met de Algemeen Directeur de lijnen uit op
het gebied van het financiële beleid van MTSA Technopower.
Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor het algemene financiële beleid
van MTSA Technopower dat zowel het Accounting als het Controlling
proces binnen een projecten organisatie behelst. Hierbij zijn zaken als
Onderhanden Werk, Percentage of completion van belang. Je bent
verantwoordelijk voor de maandelijkse financiële rapportage alsook de
maandelijkse projectenrapportage en de jaarverslagen.
Functie inhoud
 Het inspirerend leiding en sturing geven aan de financiële processen
binnen de eigen afdeling (1 administratief medewerker Finance &
Control) en de organisatie
 Zorgen dat de afdeling Finance & Control:
o de jaarbudgetten opstelt i.o.m. de Algemeen Directeur
o de periodieke management rapportages, financiële
rapportages en het samenstellen van de jaarrekening verzorgt
o de uitkomsten van de rapportages vertaalt naar concrete
acties, prioriteiten en verbeteringen
o de financiële projectrapportages ter ondersteuning van de
projectleiders genereert en bijsturing initieert
o bankgaranties, Letter of Credit regelt bij banken en klanten
o het verzekeringspakket beheert
o subsidie trajecten managed
o uitstekende relaties met projectleiders, fiscus, accountants en
de bank onderhoudt
o de dagelijkse activiteiten gericht op de juistheid, tijdigheid en
volledigheid van de data in de financiële administratie uitvoert
o het applicatiebeheer van het ERP systeem uitvoert.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen directeur en bent lid van het
management team en als zodanig betrokken bij de uitvoering van het
MTSA beleid.

Dit is MTSA Technopower
MTSA Technopower ontwerpt,
bouwt en onderhoudt klant
specifieke apparaten, installaties
en machines.
Elke opdracht is anders, elke
opdracht is nieuw. Van concept
tot en met realisatie. De uitdaging
bestaat uit het multidisciplinair
kunnen werken en het over de
grenzen van vakgebieden en
bestaande mogelijkheden heen
kunnen kijken. Out of the box
dus.
Wat MTSA Technopower
onderscheidt is het leiding
kunnen geven aan ingewikkelde
projecten, dan wel het proactief
en vanuit onze expertise kunnen
bijdragen aan projecten. Onze
engineers vormen een schakel
tussen opdrachtgevers, interne
disciplines en innovaties. Het
motto ‘denken èn doen’ geeft
hierbij onze mentaliteit en
meerwaarde aan.
MTSA Technopower heeft alle
disciplines in één hand en in eigen
huis: van proces, werktuigbouw,
elektra en instrumentatie tot en
met automatisering, waardoor wij
van concept tot en met realisatie
en onderhoud voor onze
opdrachtgever kunnen werken.
Desgewenst kan MTSA
Technopower in samenwerking
met de opdrachtgever ook delen
van dit traject invullen.
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Wij vragen







Afgeronde HBO opleiding (bedrijfseconomie met financiële kennis)
Ongeveer 5 jaar ervaring in een projectmatig werkende, industriële
omgeving
Een heldere visie op en een gedegen kennis van de financiële zaken
van een bedrijf en weet deze om te zetten naar concrete acties en
heeft daar aantoonbare resultaten mee bereikt
Een volwaardige gesprekspartner voor professionals.
Goede beheersing van de Engelse taal.

Bovendien herken je jezelf in de volgende eigenschappen:
 Zelf starter
 Analytisch
 Hands-on en getting things done mentaliteit
 Sterk inlevingsvermogen zowel intern als extern
 Team speler
 Communicatief
 Doelmatig
Wij bieden
 Een dynamische en informele werkomgeving
 Aansprekende en gevarieerde werkzaamheden
 Een marktconform salaris in overeenstemming met de zwaarte van de
functie
Jij solliciteert
Voor meer informatie over deze functie of onze organisatie, neem contact
op met HRM, Kimberley Karg, telefoonnummer 026 – 36 36 310 of kijk op
onze website.
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen,
stuur dan jouw sollicitatie met Curriculum Vitae t.a.v. Personeelszaken of
per e-mail: sollicitatie@mtsa.nl.
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