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Group Controller
Description
Wat kun jij verwachten wanneer je start als Group Controller binnen NRF?
Naar gelang de kennis en ervaring die je meebrengt zal de organisatie jou een
passend salaris kunnen bieden op basis van 40 uur. Daarnaast zitten de secundaire
arbeidsvoorwaarden prima in elkaar. NRF valt onder de Metalektro CAO. Je krijgt
hiermee een goede pensioenregeling, een bonusregeling op basis van prestaties en
ruim voldoende vrije dagen om een balans te vinden tussen werk- en privé. Het
volgen van een studie of het overnemen van een studieregeling behoren tot de
mogelijkheden.

Hiring organization
AIM

Employment Type
Full-time

Beginning of employment
1/7/2021 or 1/9-2021

Duration of employment
Vast

Industry
Responsibilities
Het direct aansturen van een team van 4 collega’s in Nederland en een
meer dan intensieve samenwerking met je 4 (Finance) collega’s verdeeld
over de vestigingen in Europa. Concreet coach je jouw collega’s binnen het
Finance team bij inhoudelijke vraagstukken.
Je rapporteert direct aan de CFO en adviseert het (Europese)
Managementteam, bestaande uit o.a. een Poolse en Duitse collega, over
uiteenlopende financiële onderwerpen.
Met jouw RC en/of RA-titel ben je verantwoordelijk voor de gehele planning,
control en accounting cyclus en weet je op inhoud het verschil te maken
door jouw deskundige financiële achtergrond.
Je bent (eind)verantwoordelijke voor het opstellen van de externe
verslaggeving (IRFS) en schakelt hierbij met de externe accountant ten
aanzien van de audit.
Jij zorgt voor het opstellen en onderhouden van het beleid rondom Transfer
Pricing en stemt dit af met externe stakeholders.
Wekelijks infomeer je het management over de financiële voortgang van
NRF.
Jij bent de initiator bij het doorrekenen van nieuwe initiatieven en/ of
innovaties van nieuwe businesscases.
Jij bent gezamenlijk met de CFO betrokken bij analyses ten aanzien van
mogelijke overnames of andere strategische thema’s.
Je onderhoudt een intensieve samenwerking met diverse afdelingen uit de
organisatie over de afstemming van relevante en actuele casussen. Denk
hierbij aan o.a. de afdeling Supply Chain, Sales, IT, Business Intelligence en
Pricing.

Trade and Production

Job Location
Langenboomseweg 64, 5451 JM,
Mill,
Noord-Brabant,
The
Netherlands

Base Salary
5500

Date posted
4 mei 2021

Valid through
01.09.2021

Qualifications
Je hebt een afgeronde Bedrijfseconomische of Finance opleiding op WOniveau.
Aangevuld met een RC- en/of RA-titel.
Kennis van Microsoft Dynamics AX en Power BI is een meer dan welkome
pré.
Je bent bij voorkeur woonachtig binnen 45 minuten rijden van het
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hoofdkantoor gelegen in Mill.
In woord en geschrift weet jij je uitstekend uit te drukken in de Nederlandse
en Engelse taal.
Jij bent een sterke gesprekspartner die goed kan schakelen binnen en met
jouw Finance team, richting directie en met o.a. de afdelingen Supply Chain
en Sales.
Jij beschikt over het vermogen om “harde” cijfers door te vertalen naar de
organisatie; waarbij jij gevraagd en ongevraagd kunt zorgen voor de juiste
(kritische) analyses en deze kunt weerleggen in de organisatie d.m.v. je
presentatievaardigheden.
Jij beschikt over de vaardigheid van coachend en faciliterend leiderschap
en hebt affiniteit met het aansturen van een (internationaal) team. NRF
werkt in een Matrixorganisatie en elkaar versterken is de sleutel tot het
samen bereiken van nieuwe successen.
Je bent bereid om bij momenten af te reizen naar de locaties in o.a. Polen,
Frankrijk en Spanje

Job Benefits
Naar gelang de kennis en ervaring die je meebrengt zal de organisatie jou een
passend salaris kunnen bieden op basis van 40 uur. Daarnaast zitten de secundaire
arbeidsvoorwaarden prima in elkaar. NRF valt onder de Metalektro CAO. Je krijgt
hiermee een goede pensioenregeling, een bonusregeling op basis van prestaties en
ruim voldoende vrije dagen om een balans te vinden tussen werk- en privé. Het
volgen van een studie of het overnemen van een studieregeling behoren tot de
mogelijkheden.

Contacts
AIM neemt exclusief voor haar gewaardeerde partner NRF het werving- en
selectieproces uit handen. Ben jij voornemens om te reageren op de functie van
Group Controller dan verzoeken wij jou om ons een bericht te sturen met je CV. Een
persoonlijkheidsanalyse op competenties, vaardigheden en drijfveren maakt
mogelijk onderdeel van het proces. Wil je graag eerst telefonisch schakelen over de
positie of heb je vragen over de inhoud? Neem dan contact op met onze adviseur
Frank van Vuuren via +31 6 12 29 16 23 of mail naar van.Vuuren@aim-interim.nl
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