Vacature Controller: groeifunctie met aanzienlijke IT-component
Locatie
Bedrijf

: Nijverdal - Nederland
: TenCate Outdoor Fabrics bv

TenCate Outdoor Fabrics ontwikkelt en produceert al meer dan 65 jaar tentdoek en zonweringdoek voor
de recreatiemarkt. TenCate Outdoor Fabrics is daarbij marktleider in diverse kampeersegmenten en heeft
de reputatie van innovatieve en betrouwbare partner. Daarnaast bouwt TenCate Outdoor Fabrics bv aan
nieuwe markten. Deze nieuwe markten zullen in de komende jaren additionele groei gaan brengen die
passen in de ambitieuze plannen van de onderneming. Zie voor meer informatie ook onze website
www.tencateoutdoorfabrics.com.
TenCate Outdoor Fabrics is sinds augustus 2021 onderdeel van de Heytex groep, ontwikkelaar en
producent van functioneel en technisch textiel.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid doneert TenCate Outdoor Fabrics al
vele jaren stof voor jassen met aanritsbare slaapzakken, die door de Stichting Sheltersuit gemaakt worden
voor daklozen en vluchtelingen. www.sheltersuit.nl

Context:
Je wordt verantwoordelijk voor de afdeling Finance and Control en rapporteert aan de CEO. Vanuit jouw rol
geef je leiding aan 2 medewerkers. Recent heeft de manager Finance and Control de functie van CEO
aanvaard. Een deel van zijn taken worden overgedragen aan de Controller. De (part time)
applicatiebeheerder voor de ERP-omgeving gaat eind dit jaar met pensioen. Een deel van zijn taken zullen
tevens aan je worden overgedragen. Verder zijn er op korte- en lange termijn interessante uitdagingen in IT
waarin je een belangrijke rol gaat spelen. Voorbeelden daarvan zijn respectievelijk het implementeren van
clickview en de conversie naar een nieuw ERP-pakket. De financiële functie is o.a. door middel van margeen variantieanalyse sterk betrokken bij het primaire proces.
Wat wordt er van je verwacht in deze functie?
Na een gedegen inwerkperiode wordt het volgende van je verwacht :
•
Zelfstandig financieel afsluiten van de maand
•
Leiding geven aan de afdeling Finance and Control
•
Opstellen van de cash planning

PAGINA

2/3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstellen van diverse managementoverzichten (omzet, marge, dekkingen, voorraden)
Eerstelijns communicatie naar IT outsource partijen
Verzorgen van credit management
Voorbereiden van transacties in dollarderivaten
Bijdragen aan het forecast- en budgetproces
Begeleiden van voorraadinventarisaties
Eerstelijns communicatie met auditors
Schrijven (aanpassen) van queries
Backup zijn voor salaris- en urenadministratie
Verzorgen van kostprijscalculaties
Beheren van de applicaties, functionaliteit en beschikbaarheid
Deelname aan projecten
Verantwoordelijk voor uitrusting en inrichting van de financiële administratieve processen van de
organisatie

Wie zoeken we?
Voor deze groeifunctie zoeken we een man/vrouw met de volgende kwaliteiten:
Afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur bedrijfseconomie
Minimaal 4 jaar ervaring in een productieorganisate, je bent toe aan een tweede of derde stap in je
carrière
Sterke IT-affiniteit
Goede kennis van Excel
Flexibele instelling (aanpakker)
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift; beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pre
Iemand die zich wil ontwikkelen
Kerncompetenties en persoonskenmerken
•
Je bent energiek en innovatief
•
Je bent analytisch, leergierig en resultaatgericht
•
Je bent accuraat en integer
•
innovatief vermogen
•
Je communiceert gemakkelijk op alle niveaus en overtuigt mensen. Hard op de zaak en zacht op de
relatie past bij jou
•
Je wil vanuit je vakgebied (Finance en IT) bijdragen aan de resultaten van het bedrijf en je vindt er
voldoening in om op die manier toegevoegde waarde te bieden
•
Je bent in staat helder te communiceren over je eigen vakgebied met mensen buiten dat vakgebied
Wat heeft TenCate Outdoor Fabrics te bieden?
We bieden een groeifunctie in een omgeving waarin veel te leren is en je bekwaam wordt begeleid.
We zijn een goede werkgever met een open en informele cultuur en laten jou graag meegroeien met de
ambities. Boven op je salaris ontvang je jaarlijks 8% vakantietoeslag, een resultaatafhankelijke
winstuitkering en een goed pensioen. Bij een 40-urige werkweek hebben we ruim 40 vrije dagen (vakantie/
ADV) en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met collectiviteitskortingen en
opleidingsfaciliteiten. De locatie is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Je kosten worden
volgens onze reiskostenregeling vergoed. We bieden je een prettige omgeving, met korte lijnen die gericht
zijn op samenwerking.
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Reageren:
4sourcing begeleidt TenCate Outdoor Fabrics in deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met
Sonya Lubbers van 4sourcing via mail of mobiel (06 51 605 962). Ben jij dé controller die een impact wil
hebben en zichzelf verder wil ontwikkelen? Graag lezen we je motivatie en CV en gaan we in gesprek om te
onderzoeken of jij en TenCate Outdoor Fabrics de juiste match zijn om samen verder te groeien. Je mag
mailen op sonya.lubbers@4sourcing.nl. Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens
gewaarborgd. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

