Rebuilding the Building Industry

Bouwen en renoveren moet sneller, goedkoper en duurzamer. Dat vraagt om
een radicale verandering van de heersende bouwpraktijk; van het traditionele
ambacht naar de toepassing van 21e-eeuwse technologie. Voor de mensen
van Factory Zero zijn design, innovatie en de toepassing van industriële
productieprocessen naast prestatiegarantie de basis voor het creëren van
ongekende klantwaarde. Dat dit wordt herkend en onderkent blijkt uit het feit
dat Factory Zero dit jaar is geëindigd op plaats vijf op de KvK-lijst van 100
meest innovatie MKB-bedrijven in Nederland.

Om onze financiële bedrijfsprocessen en activiteiten te in huis te nemen en
te verankeren binnen de gehele organisatie zijn wij op zoek naar een:

(aankomend) Hoofd Administratie Finance & Control
Een financieel professional die waarde geeft aan cijfers op management niveau
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Wat ga je zoal doen?
In jouw rol als Aankomend Hoofd Administratie finance & control ben je
zowel inhoudelijk als uitvoerend verantwoordelijk voor de gehele
administratie van de Factory Zero bedrijven waaronder begrepen Factory
Zero BV, Factory Zero Works BV en Factory Zero AM BV
Je bent een echte allrounder met aardig wat administratieve kilometers op
de teller en hebt alle facetten van een volwassen administratie al eens
gezien. Je hebt ervaring met projecten administraties van minimaal 20
miljoen, je bent toe aan de ‘next best move’ en wil verder met ons
meegroeien. Je hebt een visie en ideeën hoe de administratieve functie
verder te professionaliseren en de afdeling op termijn mede vorm te geven.
Je zult een actieve bijdrage leveren in de overgang naar een nieuwe
softwareomgeving waarbinnen ook de financiële administratie zal worden
gevoerd. Onderstaande opsomming zijn activiteiten die jou op in ieder geval
inspireren:
§ Verzorgen van de volledige financiële administraties van de Factory
Zero bedrijven;
§ Opstellen van de diverse periodieke rapportages waaronder
begrepen jaarbudgetten, jaarrekeningen, maandelijkse rapportages
en liquiditeitsprognoses;
§ Verrichten van alle voorkomende boekingen waaronder verwerking
van verkoop- en inkoopfacturen en bankboekingen;
§ Het maken van verkoopfacturen;
§ De salarisadministratie;
§ Centraal aanspreekpunt voor accountant en financiële instellingen
§ Het (organiseren van het) betalingsverkeer;
§ Financiële bijdrage in subsidietrajecten
§ Professionaliseren van de financiële administratie;
§ Het verrichten van fiscale aangiftes;
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§ Schakelt snel, efficiënt en doelgericht met de beschikbare financiële
ondersteuning binnen en buiten Factory Zero;
Genoemde beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en
niet een uitputtende opsomming; de vervuller van deze functie is natuurlijk
ook een aanpakker van aangelegen werkzaamheden.

Wat verwachten we van jou?
Plezierig samenwerken en het najagen van financial excellence, mede door
zowel klanten, crediteuren maar ook collega’s van heldere informatie te voorzien,
is de uitdaging waar jij ’s ochtends graag je bed voor uit komt. Onze zeer
dynamische omgeving met de bijbehorende veranderingen geven jou de juiste
energie en schrikt niet af. Een proactieve instelling, zien waar het werk ligt en de
bereidheid om de mouwen op te stropen om de professionalisering te realiseren
liggen aan de basis deze uitdaging. Verder ben je communicatief sterk,
vriendelijk, soms een expert, zelfstandig en bevlogen. Hard werken en
enthousiasme is het gemeenschappelijke dat we delen bij Factory Zero.
Je hebt tenminste een afgeronde hbo-opleiding en vijf jaar aantoonbare
werkervaring in alle facetten van een volwaardige administratie. Ervaring met het
opstellen van exploitatiebegrotingen is een pré. Je bent communicatief zeer
vaardig, zowel in spraak als schrift, in het Nederlands en Engels. Bij voorkeur
woon je binnen 40 km van onze productielocatie in Tiel.

Wat biedt Factory Zero jou?
Een zeer uitdagende en zelfstandige functie voor 32-40 uur per week binnen een
ambitieuze en groeiende organisatie. Je krijgt naast een goed salaris: een
mobiele telefoon en laptop van de zaak in bruikleen.
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Heb jij interesse?
Is dit de functie die je altijd al zocht en kun je deze binnen afzienbare tijd
vervullen? Mail dan je motivatie voorzien van cv naar Desmond Hughes op
desmond@factoryzero.nl
Factory Zero BV Newtonstraat 11, 4004 KD Tiel
Zie www.factoryzero.nl voor onze producten en verdere ambities.

