Factory Zero wil de energietransitie voor iedereen haalbaar en vooral betaalbaar maken, in
combinatie met gezonde, comfortabelere en zeer energiezuinigere woningen. Het doel is om
alle relevante installatiecomponenten die nodig zijn voor zeer energiezuinige nieuwbouw en
renovatie, te ontwikkelen en op industriële schaal te produceren. Om deze behoefte te
vervullen ontwikkelt en produceert Factory Zero, in eigen fabriek in Tiel, de integrated Climate
Energy Module (iCEM). Dé energiemodule die zeer energiezuinige woningen mede mogelijk
maakt.
Het productportfolio van Factory Zero ontwikkelt zich gestaag. Om onze stevige groei in de
projectenmarkt ook financieel in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een fulltime

Financieel manager
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor inzicht in en de continue optimalisatie van de performance van
de organisatie. Als rechterhand van de 2-hoofdige directie ben je een sparringpartner en heb
je een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de organisatie. Gevraagd en
ongevraagd geef je advies op het gebied van onder andere contractvorming,
risicomanagement, automatisering en productie.

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten, coördineren, uitvoeren en bewaken van de cyclus
van planning- en control. Je ontwikkelt begrotingen en stelt deze, net als meerjarenplannen,
businesscases en managementinformatie, ook op. Je draagt bij aan het opzetten en verder
ontwikkelen van projectcontrolling. Het hebben en behouden van goed (financieel) inzicht in
de projecten, alsmede het analyseren en verbeteren van de operationele efficiency , zit in
jouw dna. Met de Financieel medewerker ben je verantwoordelijk voor een up-to-date en
efficiënte financiële administratie. Samen staan jullie voor continue optimalisatie en
(proactief) beheer van het werkkapitaal.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
§ Vertalen van strategische- en operationele doelstellingen in duidelijke KPI’s inclusief
periodieke monitoring en rapportage;
§ Analyseren en rapporteren van afwijkingen ten opzichte van forecast en planningen
§ Opstellen van betrouwbare (financiële) rapportages (businesscases, management
rapportages, begrotingen, kostprijsberekeningen en jaarrekeningen);
§ Organiseren en bewaken van budgetteringsprocessen;
§ Initiëren van verbeterprocessen (planning, budgettering, administratieve processen);
§ Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses;
§ Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van financiële systemen en
kundig beheer van hetgeen al staat;
§ Verzorgen van periodiek financieel overzicht en inzicht ten behoeve van management en
aandeelhouders en meedenken op strategisch niveau.

Wat vragen we van jou?
Een goede samenwerking met opdrachtgevers, leveranciers en collega’s is net als correcte
verslaglegging cruciaal voor de uitoefening van jouw vak. Je zorgt voor financieel overzicht en
rapporteert periodiek aan de directie en aandeelhouders. Voor operationele vraagstukken
lever je de financiële input. In de continu veranderende organisatie ben je het baken van
financiële rust en overzicht.
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Een sterk gevoel bij de verduurzamingsopgave;
Ervaring binnen een project gestuurde organisatie en met projectcontrolling is een pré;
Tenminste een afgeronde hbo/ heao opleiding in financiële of bedrijfseconomische richting;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als Financieel Manager, bij voorkeur in een bouw-,
projecten- of productieomgeving;
Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
Goede beheersing van het Microsoft Officepakket en Exact;
Analytisch zeer vaardig en goede communicatieve vaardigheden;
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, stressbestendigheid, accuratesse en initiatief.

Wat biedt Factory Zero jou?
Een zeer uitdagende en zelfstandige functie (fulltime) binnen een ambitieuze organisatie.
Door de diverse afdelingen en verschillende werkmaatschappijen is de functie sterk complex.
Je komt te werken met ongeveer 35 betrokken collega’s met passie voor hun vak en de
verduurzamingsopgave van Nederland.
Interesse in deze functie?
Heb je passie voor de energietransitie en wil je als Financieel manager bij Factory Zero mee
bouwen aan de professionalisering van de organisatie? Stuur dan je motivatie voorzien van cv
naar vacatures@factoryzero.nl. Bij vragen over deze vacature neem je contact op met Michel
Schollen op 06- 48 43 16 67. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

