ONLY CREATIVE ENTREPRENEURS is een groep van zelfstandig opererende bedrijven op het gebied van marketing en
communicatie. Alle bedrijven hebben hun eigen specialisme, maar werken ook nauw samen als de opdracht daarom
vraagt. Met meer dan 75 experts in alle mogelijke disciplines werken we voor gerenommeerde Nederlandse en
internationale A-merken. In verband met de autonome groei van onze business en de verdere groei van het aantal
bedrijven binnen onze groep zijn we op zoek naar een:

GROUP BUSINESS CONTROLLER
Wat ga je doen?
•

Je legt de verbinding tussen de financiële administratie en onze business;

•

je bent verantwoordelijk voor de planning- & controlcyclus van alle bedrijven en je zorgt voor verbetering hierin;

•

je maakt de cashflow-forecast en werkkapitaal-analyses;

•

je weet wat de doelen en uitdagingen zijn binnen onze bedrijven en je ondersteunt ze met inzicht en en adviezen
op financieel niveau;

•

je hebt een signaleringsfunctie richting het managent, de directies van de verschillende bedrijven en je
leidinggevende financieel directeur.

Wie ben jij?
•

Je hebt relevante werkervaring en kan met een helikopterview naar bedrijfsvoering en planning & control kijken;

•

je hebt een HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring;

•

je hebt aandacht voor interne ontwikkelingen en de behoeftes van onze managers en je kan dit omzetten in het
geven van inzicht en adviezen;

•

je kan uitstekend samenwerken en coördineren;

•

je bent een open en enthousiaste persoon en weet mensen mee te krijgen in de verbeteringen die je voorstelt;

•

je bent nieuwsgierig ingesteld en altijd op zoek naar verbetering;

•

je neemt verantwoordelijkheid, kunt zelfstandig werken en bent effectief in je communicatie.

Wat zit erin voor jou?
•

Werken bij een dynamische groep van bedrijven in Amsterdam en Utrecht;

•

binnen een organisatie met een sterke ambitie om de komende jaren te groeien, zowel autonoom als via
overnames;

•

een leuke afwisselende rol met een grote verantwoordelijkheid en ruimte om te verbeteren en te bouwen;

•

je functie is voor minimaal 24 uur en de startdatum is zo spoedig mogelijk;

•

een prima marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?
Mail dan vandaag nog naar edward@qionly.nl

