80 years

Voor de financiële afdeling zijn wij op zoek naar een ervaren en gedegen:

Business Controller
Functie-inhoud:
De Business Controller is eerstverantwoordelijk voor de opzet,
het beheer en de continue verbetering van de gehele planning &
control cyclus. Hij/zij is de rechterhand van de CFO en fungeert als
zijn sparringpartner voor alle financiële en bedrijfseconomische
vraagstukken. Adviseert gevraagd en ongevraagd de CFO
en overige leden van het MT over de gang van zaken op hun
verantwoordelijkheidsgebieden.
De Business Controller is verantwoordelijk voor de werking van
de AO/IC, voert financiële analyses en haalbaarheidsonderzoeken
uit, ontwikkelt financiële planningsprocessen en ontwerpt en
implementeert in overleg met de CFO algemene bedrijfsplannen.

Profiel:
U bent een hoogopgeleide, ervaren, proactieve en communicatief
vaardige professional met uitstekende analytische vaardigheden.
Als Business Controller vertaalt u de strategische doelstellingen van
Kooyman naar duidelijke KPI’s en zorgt u voor efficiencyverbetering
en kostenbeheersing. U bent leergierig en gedreven en hebt een
hands on mentaliteit.

taken en verantwoordelijkheden:
• Beheren en continu verbeteren van de algehele jaarlijkse
planning & control cyclus;
• Vertalen van strategische doelstellingen in duidelijke KPI’s
(Key Performance Indicators);
• Signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en
op basis hiervan komen tot voorspellingen (forecasts) en
aanbevelingen;
• Initiëren van verbeteringsprocessen, onder meer wat betreft
planning en budgettering;
• Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses zoals
investeringsanalyses,
business
cases,
haalbaarheidsonderzoeken en strategische scenario-analyses;
• Fungeren als aanspreekpunt op het gebied van AO/IC en
(financieel-administratieve) procesverbetering;
• Adviseren op het gebied van efficiency en kostenbeheersing;
• Het opstellen en distribueren van tijdige maandelijkse
financiële overzichten;
• Coördineren en afstemmen met de externe accountant bij het
opstellen van jaarrekeningen;
• Leidinggeven aan de kredietafdeling.

Functie-eisen:
• WO-opleiding in bedrijfseconomische richting, aangevuld met
postmaster CMA, RC of RA;
• Minimaal 5 jaren relevante werkervaring;
• Uitgebreide branche-specifieke (retail) financiële of controlling
kennis en ervaring;
• Aantoonbare managementvaardigheden en leidinggevende
ervaring;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Engels
en Nederlands en bij voorkeur ook Papiamentu
• Bewezen ervaring met werken met complexe Excel modellen
en financiële modellering.
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Kooyman is een dynamische, sterk
groeiende en succesvolle retailer in
het Caribisch gebied met
vestigingen op Aruba, Bonaire,
Curaçao en Sint Maarten. In het jaar
2020 gaan we verder uitbreiden
door een nieuwe vestiging te openen
op Barbados. Hiermee telt Kooyman 7
vestigingen verspreid in
het Caribisch gebied.
De kernactiviteit van de organisatie is
retail in bouwmaterialen, hardware en
decoratieve producten voor zowel
aannemers als klussers; Kooyman
levert ook speciale bestellingen
aan de professionele markt.
Het bedrijf bestaat sinds 1939 en is
werkgever van meer dan 600
medewerkers. Het hoofdkantoor is
gevestigd op Curaçao, waar tevens de
werkzaamheden op het gebied van
Category Management,
Marketing, HRM, ICT, Logistics en
Finance worden uitgevoerd. Kooyman
is een sterk groeiende en
ambitieuze organisatie met volop
kansen voor ontwikkeling.

Sollicitatieprocedure:
Herkent u zichzelf in het gevraagde
profiel? Reageer dan voor 16 juni 2019
via onze website:
www.kooymanbv.com/jobs/.

Voor meer informatie over de functie of
andere mogelijkheden binnen
Kooyman, neem contact op met onze
afdeling HRM op telefoonnummer
+5999 461 3333 ext. 1227
of via hrm@kooymanbv.com.
Wij willen u erop attent maken dat wij
alleen reageren op serieuze gegadigden
die voldoen aan de gevraagde kwalificaties.
Alle sollicitaties zullen vertrouwelijk worden
behandeld!
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