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.
Om de stevige groei van de organisatie financieel in goede banen te leiden zoeken wij een
fulltime

Financieel medewerker
Wat ga je doen?
Als rechterhand van de financieel manager help je inzicht te verkrijgen en te houden in de
financiële administratie. Je draagt ook bij aan het opzetten en verder ontwikkelen van
projectcontrole. Je hebt een belangrijke rol op het gebied van (financieel) inzicht in de
projecten en processen. Met de Financieel manager ben je verantwoordelijk voor een up-todate en efficiënte financiële administratie. Samen staan jullie voor continue optimalisatie en
(proactief) beheer van het werkkapitaal.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
§ Crediteuren- en debiteurenadministratie;
§ Organiseren van betalingen en verwerken van bankmutaties;
§ Opschonen van tussenrekeningen en verzorgen van aansluitingen op het grootboek;
§ Ondersteunen bij de realisatie van maand-, kwartaal en jaarrapportages;
§ Controleren op foutieve boekingen en het doorvoeren van correcties;
§ Controleren en beheren van gegevens in de administratie
§ Ondersteunen op het gebied van projectadministratie
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
levert voor operationele vraagstukken de financiële input.
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Een sterk gevoel bij de verduurzamingsopgave van Nederland
Minimaal 2 jaar recente ervaring op een financiële afdeling;
Tenminste een afgeronde opleiding mbo4 in financieel administratieve richting;
Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
Goede beheersing van het Microsoft Officepakket en Exact;
Je bent nauwkeurig, standvastig, en accuraat
Bij voorkeur woonachtig in de regio Tiel

Wat biedt Factory Zero jou?
Een uitdagende en zelfstandige functie in een ambitieuze en complexe organisatie met
verschillende afdelingen en werkmaatschappijen. Je komt te werken met ongeveer 35
betrokken collega’s met passie voor hun vak en de verduurzamingsopgave van Nederland.
Interesse in deze functie?
Wil jij als financieel medewerker bij Factory Zero aan de slag en ben je op korte termijn
beschikbaar? 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

