VACATURE BUSINESS CONTROLLER (8-16u)
FINANCIELE UITDAGING BIJ AMBITIEUS, CIRCULAIR FIETSENMERK
INTRODUCTIE & ACHTERGROND
Roetz-Bikes maakt circulaire design fietsen van afgedankte fietsen uit Nederland. Als social enterprise
leiden we in onze fietsfabriek in Amsterdam mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op als
ervaren fietsenmakers. Bij Roetz geloven we in tweede kansen en streven we naar een circulaire en
inclusieve samenleving. We zien bruikbare grondstoffen waar andere schroot in zien. We zien talenten
in mensen waar andere juist hun valkuilen waarnemen.
De afgelopen jaren is Roetz hard aan het gegroeid. Om deze groei door te zetten en te faciliteren
hebben we ook een professionele financiele afdeling nodig, waar niet alleen de administratie
plaatsvindt maar juist steeds een die meer (mee)kijkt naar onze operationele performance,
vooruitzichten maakt voor onze liquiditeit en in toenemende mate sparring partner is van het
management team. Kortom, iemand die het niveau van onze organisatie verhoogt!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden? Ben jij analytisch sterk en stressbestendig? In
deze rol maak je de vertaalslag tussen finance en de business en kom je terecht in een dynamische
werkomgeving. Je taken en verwantwoordelijkheden zijn:
– Verantwoordelijk voor een goede structuur binnen de finance afdeling;
– Aansturen van financieel administratief medewerker(s)
– Rapportages opstellen en resultaten analyseren;
– Adviseren en sturen op de budgetten en resultaten;
– Verzorgen van periodieke afsluitingen;
– Verbeteren van de huidige processen;
– Sparringpartner van het management

FUNCTIE-EISEN
– HBO/WO werk- en denkniveau;
– Zeer sterke analytische vaardigheden;
– Je hebt ervaring met een soort gelijke functie, bijvoorbeeld als Business Controller of Business
Analyst;
– Goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift;
– Je bent zelfstandig, accuraat en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
– Kennis van diverse ERP systemen en excel (modellering).
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WAT BIEDT ROETZ?
Roetz biedt jou een fantastische uitdaging bij een snelgroeiend bedrijf met een vernieuwende visie. Een
functie binnen een jong, energiek en professioneel team waarbij jouw rol cruciaal is voor de stabiliteit
van het bedrijf. Ons aanbod:
–

Salaris in overleg en afhankelijk van werkervaring en niveau.

–

Functie voor 8-16 uur per week

–

Per direct kunnen starten

–

Ruimte om jezelf te ontwikkelen

–

Groeiende verantwoordelijkheid in een zeer snel groeiend bedrijf

–

Je eigen Roetz-bike!

Ben jij de Business Controller waarnaar wij op zoek zijn? Stuur je CV en motivatie naar:
tiemen@roetz-bikes.nl
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