Finance Manager

Selibon N.V. heeft ten doel het op bedrijfseconomische grondslagen en op
bedrijfsmatige wijze, met inachtneming van maatschappelijke en
economische belangen, verzorgen van de uitvoering en implementatie van
een integraal afvalstoffenketenbeheer op Bonaire op basis van de door
het Eilandgebied vastgestelde afvalstoffenplannen, - verordeningen en
besluiten. Kwaliteit van onze bedrijfsvoering is van essentieel belang voor
de garantie van een goede service aan onze klanten. Selibon N.V. is thans
bezig om de interne organisatie kwalitatief op een hoger niveau te
brengen om zodoende de service gehalte te kunnen verhogen. Onze
service is afhankelijk van de juiste inzet van mensen en middelen die op
een effectieve en efficiënte wijze ingezet dient te worden.
Professionalisering en verzakelijking om de klanten een goede service te
leveren tegen zo laag mogelijke kosten is speerpunt van het beleid van de
directie voor de komende jaren. Derhalve zijn wij op zoek naar een
vakkundige, dynamische en teamgerichte:

Kern verantwoordelijkheden:
¾ Is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan de afdeling financiële
administratie;
¾ Is een sparring partner van de directie inzake de financiele functie
binnen de organisatie Selibon en draagt zorg voor een gedegen
inrichting van de administratieve organisatie en de interne controle;
¾ Is verantwoordelijk voor het tijdig opstellen van de jaarplanning, de
jaarlijkse begroting en investeringsprogramma’s;
¾ Het verrichten van periodieke rapportages betreffende de financiële
positie van de onderneming.
¾ Draagt zorg voor de uitvoering van het administratief proces,
zodanig dat voldaan wordt aan de wettelijke- en
bedrijfsvoorschriften.
Het profiel:
¾ Een op functie-inhoud gerichte opleiding op HBO niveau
¾ Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
¾ Aantoonbare leidinggevende capaciteiten en communicatieve
vaardigheden;
¾ Een sterk ontwikkeld analytisch vermogen
¾ Heeft een resultaatgerichte instelling en kan goed plannen en
organiseren.
Wij Bieden:
Wij bieden een uitstekende arbeidsvoorwaardenpakket aan konform de
vigerende CAO van Selibon N.V..
Heb je belangstelling?
Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vóór 1 februari 2018
r.leito@selibon.com.. Nadere inlichtingen over deze functie kun je tevens
inwinnen bij de heer R. Leito op telefoonnummer 717-8159.
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