Medewerker Finance en Accounting
Vind jij het een uitdaging om een correcte maandafsluiting te verzorgen? Geef je graag
advies, ben je servicegericht en heb je oog voor verbetering? Voor onze afdeling Finance &
Accounting zijn wij op zoek naar een nieuwe collega!
Als Medewerker Finance en Accounting ben jij de finance expert voor onze
vestigingsmanagers en overige lijnmanagers. Jij maakt het verschil in de organisatie door
proactief gevraagd en ongevraagd advies te geven over financiele rapportages. Ook werk
je nauw samen met de business controller, financial controller en de collega ‘s van de
afdeling om de afdelingsdoelstelling te behalen.
Je rapporteert aan de teamleider Finance en Accounting.
Je krijgt de verantwoordelijkheid over:
• Het dagelijks accuraat en tijdig verwerken van financiele gegevens
• Het opstellen van maandrapportages
• Het zelfstandig bezoeken van onze vestigingen in Nederland voor financieel advies
over te besteden budgetten. Je bezoekt iedere vestiging minimaal één keer per
maand, gemiddeld heb je zo’n 4 á 5 vestigingen onder jouw beheer.
• Het analyseren van de financiele resultaten
• Het rapporteren van afwijkingen
• Het opstellen van financiele rapportages volgens procedure
• Samen met je collega’s van de afdeling Finance en Accounting ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van de transacties, zoals
inkoopfacturen en bankmutaties.
• Tevens ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van de fiscale aangiftes.
Jouw profiel:
Wij zoeken een medewerker Finance en Accounting voor 40 uur per week met een frisse blik!
Een MBO4 of HBO opleiding in relevante financiële/economische richting is een must.
Ben je net afgestudeerd of heb je enige ervaring en:
• Je beschikt over analytisch vermogen, doet verbetervoorstellen waar mogelijk;
• Je bent doelgericht;
• Je legt makkelijk contact en kan goed luisteren, hierdoor lever je de beste service;
• Je bent proactief en zelfstandig in je werkzaamheden en hebt je administratie graag
op orde;
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Wat bieden wij?
Je komt bij ons terecht in een zelfstandig team van gelijkgestemden. Je krijgt alle ruimte om
je te ontplooien in onze gedreven, internationale en professionele organisatie. Verder kun je
het volgende verwachten:
•
•
•
•

Een vaste aanstelling met uitzicht op onbepaalde tijd bij goede resultaten;
Marktconform salaris;
13e maand;
Smartphone en laptop;

Over Elis
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is
marktleider in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals
lokaal in dienst op 440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa
800 medewerkers is Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis
Nederland vormen de commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een
herkenbare uitstraling, de belangrijkste pijlers voor succes.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV naar anouk.meester@elis.com t.a.v. Anouk Meester (Corporate
Recruiter)
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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