SRG International is een internationale, dynamische handelsonderneming op het gebied van chocolade
en zoetwaren producten. Onze klanten en leveranciers bevinden zich over de hele wereld. Bekende
namen zoals Nestle, Ferrero, Mars, Perfetti van Melle, Cloetta & Mondelez behoren tot onze vaste
leveranciers. De kans is vrij groot dat jouw chocoladereep door ons distributiecentrum in Oud Gastel is
gegaan.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:
Financial Accountant (Full-time)
Als Financial Accountant ben je werkzaam in een ambitieuze en snelgroeiende organisatie en word je
onderdeel van een team van 5 financials. Binnen deze functie rapporteer je aan de Finance Manager.
Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte verzameling en verwerking van de financiële informatie
voor een tijdige verslaglegging naar de belanghebbenden ten behoeven van de business. Ook voer je
diverse analyses uit om toelichting te geven op de periodieke overzicht en draag je bij aan de maand- en
jaarafsluitingen en het consolidatieproces. Je voert de werkzaamheden uit voor zowel Nederland als de
buitenlandse groepsmaatschappijen.
Door de dynamische en ambitieuze cultuur bij SRG International word je uitgedaagd om je samen met
de business en collega’s te blijven ontwikkelen en groeien.
Samenwerken en initiatief nemen zijn hierbij key.
De ideale kandidaat is accuraat en analytisch, beschikt over een hbo-opleiding en is toe aan zijn of haar
2e of 3e stap binnen de finance.
Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Je draagt zorg voor een tijdige en complete verzameling en verwerking van de financiële
informatie;
Daarnaast verzorg je de (buitenlandse) BTW- en belastingaangiftes;
Je analyseert en geeft toelicht op de periodieke overzichten;
Verder draag je zorg voor de ontwikkeling en optimalisatie in de financiële processen;
Tot slot draag je bij aan de maand- en jaarafsluitingen en het consolidatieproces.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in een financiële richting;
Daarnaast heb je 4-6 jaar relevante werkervaring bij voorkeur binnen een operationeel,
commercieel ingestelde omgeving;
Je beschikt over kennis en vaardigheden om zelfstandig de boekhouding te voeren;
Je bent toekomstgericht, commercieel ingesteld en kijkt verder dan de Finance grenzen;
Verder beschik je over de juiste ambitie en drive om veranderingen door te voeren en
mee te veranderen met de business;
Tot slot ben je analytisch, proactief en accuraat ingesteld.

Wij bieden
•
•
•

Een fulltime baan in een dynamische en prettige werkomgeving in een informeel, sociaal
team binnen een snelgroeiend bedrijf met een open werkcultuur, waarbij je alle
gelegenheid en ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen.
Een marktconform salaris;
Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling.

Interesse
Denk jij dat je het verschil kunt maken voor SRG International? Stuur dan jouw sollicitatie, bestaande uit
een up-to-date CV en een gerichte motivatie naar vacatures@srgi.eu onder vermelding van de
vacaturenaam.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Kijk voor meer informatie over de organisatie op onze www.srgi.eu of neem contact op met Marcel
Eldering via 06 -2255 5850 of via marcel.eldering@greenbergnielsen.nl

