Vacature Financial Controller met leidinggevende rol
Wij zijn voor Wierda op zoek naar een

Financial Controller met leidinggevende rol
De Wierda Bedrijven
De Wierda Groep bestaat uit de volgende bedrijven.
Wierda Bedrijfswagens is dé MAN dealer van Friesland, gevestigd in Drachten en Heerenveen.
Op beide locaties worden reparaties en onderhoud aan zware en lichte bedrijfswagens, bussen
en getrokken materieel uitgevoerd.
MAN Truck & Bus is één van de grootste truckfabrikanten. Wij leveren topkwaliteit trucks voor
langeafstands- en distributieverkeer en zijn marktleider in trucks voor de bouw en zware inzet.
Werken bij Wierda Bedrijfswagens betekent werken voor én met een topmerk. MAN wordt
wereldwijd geroemd om de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar trucks. Zo wordt MAN al sinds
2012 onafgebroken uitgeroepen als “het betrouwbaarste truckmerk” door het keuringsinstituut
TÜV. Onze klanten kunnen daarbij altijd rekenen op de uitstekende service waar de MAN
organisatie om bekend staat.
Wierda Voertuig Techniek (WVT), gevestigd in Joure, is specialist in het ontwikkelen en
produceren van maatwerkoplossingen en past MAN trucks aan zodat deze aansluit aan de
wensen van de klant. WVT heeft hierin een unieke positie; als slechts één van de twaalf bedrijven
wereldwijd is WVT hiervoor gecertificeerd door de fabrikant van MAN.
Vanuit het ideaal om producten te ontwikkelen die geld én milieu besparen, ligt bij Wierda Hybrid
Technologies de focus op elektrische transportoplossingen. Één van deze oplossingen is
onze Electric PTO. De Electric PTO drijft de opbouw van een voertuig elektrisch aan, denk aan
de aandrijving van de betonmixer, de autolaadkraan en het koelsysteem. Praktisch en groen door
brandstofbesparing, geluidsreductie en minder CO2 uitstoot.

Functieprofiel
Als Financial Controller ben je er verantwoordelijk voor dat financiële cijfers juist en volledig zijn,
je weet wat er binnen de organisatie speelt en deelt informatie proactief.
Je geeft leiding aan en werkt mee in het team van de Financiële afdeling van de Wierda
Bedrijven en bent voor klanten en collega’s het aanspreekpunt voor financieel gerelateerde
vragen.
Daarnaast ga je
•

Budgetten opstellen en bijhouden

•

Financiële managementinformatie opstellen

•

Rapporteert aan directie

•

Nacalculaties uitvoeren

•

Adviseren in verbeteringen en strategische keuzes

•

Leiding geven aan afdeling Financiële administratie

•

Optimaliseren werkprocessen van de afdeling

We vragen
-

Minimaal HBO+ niveau, bij voorkeur Accountancy of Bedrijfseconomische opleiding
(HEAO).
Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in een vergelijkbaar
bedrijf.
Uitstekende vaardigheid met Excel
Goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk. Gericht op interne en
externe communicatie.
Een proactieve houding
Is gericht op samenwerking in de hele breedte van de organisatie
Tactisch en overtuigend naar zowel medewerkers als klanten
Is zelfstandig, ordelijk en kan systematisch en nauwkeurig werken
Heeft affiniteit met automatisering
Kennis van loonadministratie is wenselijk

We bieden


Ruimte voor eigen inbreng en initiatieven



Goed salaris dat past bij je ervaring en kennis



Werken binnen een enthousiast team in familiebedrijf



Open werksfeer



Locatie: Joure

Werken bij Wierda betekent werken in een dynamische en familiaire omgeving waar respect is
voor het individu. We zijn betrokken en vinden betrouwbaarheid en het “doen wat je zegt”
belangrijk.

Interesse?
Stuur je sollicitatie met CV en motivatie naar: werken@wierdabedrijfswagens.nl.
Voor meer informatie over deze functie en/of voor vragen over Wierda Bedrijfswagens kun je
terecht bij Sonja de Boer, Personeelsfunctionaris, 06-11164312.

