Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en professionele collega voor de functie van:
SENIOR FINANCE EN HR MEDEWERKER (32 UUR PER WEEK)
Functieomschrijving
Om de groei van onze verschillende bedrijven beheerst te laten verlopen is een up-to-date en strak
georganiseerde financiële administratie en personeelsadministratie essentieel. We zijn daarom op zoek
naar een senior finance & HR professional. Je draagt bij aan het ontwikkelen en implementeren van het
financiële & personeelsbeleid, adviseert over financiële en HR vraagstukken en verricht financieel
administratieve activiteiten ten aanzien van de financiële-, personeels- en salarisadministratie.

Wie zijn wij?
In de functie ben je werkzaam voor 2 bedrijven; Comgoed en Franzen Landbouw.
Comgoed is gespecialiseerd in de levering van compost en biomassa. We bedienen meer dan 5.000 klanten
in de akkerbouw, glastuinbouw, boomkwekerij, veeteelt en energiesector, maar ook consumenten.
Thuismarkt is Nederland, maar Comgoed is ook actief in het buitenland.
Franzen Landbouw is een akkerbouwbedrijf op Goeree-Overflakkee. Het telen, opslaan en verpakken van
landbouwgewassen blijft de kernactiviteit van Franzen Landbouw. Ook verleent Franzen Landbouw
diensten in het agrarisch loonwerk en biedt het opslagmogelijkheden voor agrarische producten aan. Ook
wordt er in toenemende mate gehandeld in de aan- en verkoop van aardappelen, uien en wortelen.
Hoofdactiviteiten functie
 Ontwikkelen en implementeren van financieel- en personeelsbeleid en het adviseren daarvan;
 Verantwoordelijk voor de verdere administratieve automatisering en het optimaliseren en bewaken
van de financiële / HR bedrijfsprocessen;
 Verantwoordelijk voor het opleveren van financiële en operationele rapportages (maand- en
jaarafsluitingen, budget) en ad hoc rapportages en analyses;
 Zorgdragen en bewaking over alle bedrijfsprocessen en ervoor staan dat deze in control zijn;
 Verantwoordelijk voor de VPB-, BTW-, loonbelasting- en pensioenaangiftes;
 Het opstellen van betalingsopdrachten en de jaarrekening;
 Het bespreken van financiële cijfers met directie.
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Functie-eisen
 Minimaal afgeronde HBO opleiding
Ervaringsindicatie
 Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in een relevante financieel administratieve rol;
 Kennis van boekhouden en boekhoudsoftware (voorkeur Exact);
 Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als in geschrift;
 Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal;
 Degelijke basiskennis MS Office (Outlook, Word), goede kennis van Excel
Persoonskenmerken
Comgoed en Franzen Landbouw zijn snel groeiende bedrijven waar in teamverband pragmatisch en
resultaatgericht wordt gebouwd aan een professionele organisatie. We zoeken een diversiteit en
complementariteit aan mensen, wat betreft achtergrond en ervaring.
Je past het beste wanneer de volgende zaken op jou van toepassing zijn:
 Gedisciplineerd bijhouden van alle boekingen in het grootboek;
 Praktische en kritische houding/inzicht en een basisgevoel voor juridische en fiscale zaken;
 Zelfstandig kunnen werken;
 Open, zelfverzekerd en resultaatgericht
 Gedreven voor de inhoud, leergierig en ondernemend
 Bewezen teamspeler, maar wel zelfstandig verantwoordelijkheid nemend;
 Professioneel en gestructureerd werkend
Wij bieden:
Een uitdagende functie met veel afwisseling en volop mogelijkheden voor zelfstandigheid, initiatief en
persoonlijke en professionele groei in een groeiende organisatie. Een marktconform salaris met prima
secundaire voorwaarden.
Reageren
Nog vragen over de vacature? Neem dan telefonisch contact op met Frank Franzen (directeur) op
telefoonnummer 06-28677968.
Of al meteen enthousiast geworden na het lezen van de vacature? Dan zien wij je sollicitatie met CV graag
tegemoet op: frankfranzen@comgoed.nl
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