Vacature: Junior Finance Controller (M/V)
In de rol van Junior Finance Controller ben jij onmisbaar! Binnen EDS zijn wij per direct op
zoek naar iemand die samen met ons ambitieuze team de groei gaat realiseren die wij
geprognotiseerd hebben. We zoeken een financieel talent en nieuwsgierig persoon die zelf
initiatief neemt om de organisatie te verbeteren. Iemand die niet bang is om de Waarom
vraag te stellen en positief kritisch durft te zijn. Ons team bestaat uit 12 personen met een
kantoor in Amsterdam Zuid-Oost. We zijn vindingrijk, loyaal, eerlijk, recht door zee en
pragmatisch.
Als jij bekend bent met Basecone, Twinfield en mogelijk zelfs NewBase dan is onderstaande
functie zeker iets voor jou en gaan wij graag met je in gesprek.
Wat zijn je werkzaamheden?
In deze functie ben jij de spil in alle financiële werkzaamheden.
-

-

Je bent aanspreekpunt voor onze externe controller/ financiële partner en de afdeling
Sales en Purchase;
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en versturen van de verkoopfacturen.
Het voeren van de debiteuren- en crediteurenadministratie, het administreren van
bankrekeningen, het verwerken, inboeken van journaalposten en klaarzetten van
bijhorende betalingen;
Je houdt je bezig met het verwerken van (online) orders, bankbetalingen en incasso’s
Je bent verantwoordelijk voor een up to date maand rapportage van behaalde de
resultaten, je analyseert afwijkingen en rapporteert hierover aan het MT;
Uit verschillende bronnen genereer en verzamel je diverse managementinformatie (o.a.
brutomarge, solvabiliteit, cashflow);
Je functioneert als aanspreekpunt voor internationale klanten en leveranciers aangaande
het betalingsverkeer per e-mail, persoonlijk en telefonisch;
Je bent de aanjager in het verbeteren van methoden en procedures binnen de
administratieve organisatie en het automatiseren daarvan.

Wat bieden wij jou?
- Een afwisselde en uitdagende functie binnen een enthousiast team;
- Een fulltime dienstverband van 40 uur per week (32 uur per week is bespreekbaar)
- Marktconform salaris passend bij leeftijd en ervaring;
- 8% vakantiegeld;
- 25 vakantiedagen bij fulltime dienstverband;
- Aantrekkelijke Pensioenregeling.
- Reiskostenvergoeding
- Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden;
- Flexibele werktijd in overleg;
- Leuke teammeetings, gezamenlijke lunch en jaarlijks bedrijfsuitje.

Jouw profiel
Voor deze uitdagende functie beschik je over de volgende kwaliteiten:
- Je beschikt over MBO+/HBO werk- en denkniveau in een financiële richting;
- Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring; Je bent leergierig, accuraat en flexibel ingesteld;
- Je analyseert, legt verbanden, signaleert knelpunten en komt pro-actief met adviezen
ter verbetering;
- Aantoonbare kennis van MS Excel en MS Word; Ervaring met Twinfield is een pré;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. (Duits
en/of Frans is een pré);
- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel als het gaat om het behalen van deadlines.
Over EDS
EDS Mechanical Solutions is een sterkgroeiend bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en
leveren van mechanische componenten waarbij gieten en smeden onze specialiteit is. Met de
meest moderne ontwerp- en validatiesoftware en een innovatieve en compromisloze mindset
zijn onze engineers in staat om constructies te creëren die lichter zijn en minder bewerkingen
nodig hebben. Door nauw samen te werken met de klant, levert ons betrokken team het
meest kostenefficiënte product in de supplychain. We team up is een van onze kernwaarden
waardoor de lijnen kort zijn. Ons ruime kantoor is gevestigd in Amsterdam, dichtbij station
Duivendrecht.
Heb je vragen dan kan je altijd bellen of op onze website kijken voor meer
informatie: www.edsinnovation.com
Wil je graag bij ons komen werken?
Stuur vandaag dan nog je motivatiebrief en CV ter attentie van Markus Rahusen en/of
Janneke Sluiter (Markus@edsinnovation.com of Janneke.Sluiter@edsinnovation.com)

