Financieel manager met HRM
Wie zijn wij:
Looije Agro Technics (www.lat.nl) is een onafhankelijk bouwmanagementbureau gespecialiseerd in
de glastuinbouwsector. Wij zijn in het hele proces van glastuinbouwprojecten actief. Van het
uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken tot het voeren van het complete bouwmanagement.
Ons bedrijf is gevestigd in Made. Met onze ruim 25 medewerkers zijn we wereldwijd actief.
Reden van vacature:
Als vervanging en om te zorgen voor de verdere groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar een
Financieel manager met een brede affiniteit. Wij zien de ideale kandidaat als de
eindverantwoordelijke op financieel gebied die daarnaast ook aanpalende gebieden onder zijn/haar
hoede heeft. HRM is een belangrijk gebied. Bij de exacte invulling van de functie wordt rekening
gehouden met de kwaliteiten en ambities van de juiste kandidaat.
Hoe zien wij de ideale kandidaat:
• Heeft een sterke financiële achtergrond en is thuis in HRM.
• Kan schakelen tussen adviseren, controleren, aansturen en zelf doen.
• Geeft leiding aan 4 medewerkers. Deze zijn actief op financieel-administratief, secretarieel,
facilitair gebied.
• Is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie.
• Heeft afstemming met de accountant.
• Zorgt voor prognoses en budgetten.
• Maakt financiële analyses en komt met verbetervoorstellen.
• Optimaliseert financiële processen en stuurinformatie.
• Heeft onder meer verzekeringen, lease auto’s en telefonie in het takenpakket.
• Is verantwoordelijk voor het actueel houden en uitvoeren van het HR-beleid.
• Is aanspreekpersoon voor medewerkers voor allerlei HR vragen.
• Zorgt dat HR processen volledig, tijdig en accuraat verlopen.
• Actualiseert en beheert personeelsdossiers.
• Geeft uitvoering aan verzuimbeleid.
• Is lid van het MT en heeft een actieve bijdrage als het gaat om het rapporteren en meedenken
om te komen tot de beste MT-besluiten.
• Is 32 tot 40 uur per week beschikbaar.
Reactie:
Zie jij jezelf als (bijna) ideale kandidaat? Stuur dan jouw motivatiebrief met CV naar administratie@lat.nl
ter attentie van Ineke Looije.
We zijn benieuwd wat jij aan ons team kunt toevoegen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

