Manager Finance
“Slimme, efficiënte schatbewaarder met helicopterview en gezonde dosis humor”
Area Reiniging professionaliseert, circuleert en regisseert:
Focus op herbruikbare grondstoffen en samenwerking met strategische partners zijn de
pijlers van de strategische koers van Area Reiniging. Door afvalvermindering en
samenwerking kan de omslag naar de circulaire economie versneld worden en
tegelijkertijd een verdere kostenvermindering gerealiseerd worden. Samenwerking leidt tot
gegarandeerde, kostenefficiënte en hoogwaardige recycling van steeds meer herbruikbare
grondstoffen. Uit oogpunt van duurzaamheid en kosten zal Area goed op haar eigen huishoudboekje
moeten letten. Gisteren, vandaag en morgen. In dit kader heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van Area
behoefte aan een accurate en ondernemende Manager Finance (40 uur).
Je bent de schatbewaarder, telt en registreert geld, herkent en beperkt risico’s. Tevens bewaak je de
kosten van de business en projecten en stuur je tijdig bij. Door messcherpe analyses, kraakheldere
rapportages, business sense en to the point toelichting laat je zien dat je als eigenaar van de financiële
organisatie, processen en systemen “in control” bent. Hierbij is de samenwerking met jouw team van
enthousiaste collega’s essentieel. Dus zonder je knopen te hoeven tellen, rapporteer je met overtuiging,
expertise en humor de resultaten van Area Reiniging.
Waar ben je als Manager Finance verantwoordelijk voor?
• Het beheersen van een professionele, financiële organisatie met kwalitatief hoogwaardige,
efficiënte en betrouwbare financiële processen zit in jouw DNA;
• Het volledig inzicht geven in de financiële huishouding van de organisatie en het tijdig en
accuraat informeren en communiceren over gevraagde financiële gegevens past bij jou;
• Het professionaliseren en optimaliseren van de financiële processen en de planning & control
cyclus pak je met beide handen aan;
• Het opstellen van de jaarbudgetten van de organisatie en het verzorgen van tussentijdse
reviews van de begroting en realisatie vind je leuk om te doen;
• Het verhaal achter de cijfers en deze analyseren, overzien en toelichten aan stakeholders op een
heldere wijze gaat je goed af;
• Het zorgdragen voor een taakstellende begroting en het maken van financiële analyses en
managementrapportages waardoor de bedrijfsvoering “in control” is past bij jou;
• Investeringsvraagstukken en financieringen pak je met professioneel gemak op.
We verwachten van jou:
• Dat je vol trots jouw diploma van een relevante opleiding HBO kunt laten zien;
• Dat je op zoek gaat naar de mens achter jouw collega’s en een gezonde dosis humor hebt;
• Dat je een inspirerende hands-on manager bent die zijn teamleden op een coachende manier
naar een nog hoger niveau brengt, maar zelf ook graag de handen uit de mouwen steekt;
• Dat we 40 uur van jouw tijd mogen gebruiken;
• Dat je van nature ondernemend, vasthoudend, accuraat, resultaatgericht, heerlijk
gestructureerd, integer, analytisch en oplossingsgericht bent;
• Dat je de luis in de pels bent en niet alles voor zoete koek aanneemt;
• Minimaal tien jaar relevante werkervaring in een financiële functie waarbij je zeker vijf jaar aan
het roer van de financiële afdeling hebt gezeten;
• Prima ervaring met externe en interne verslaggeving en fiscale zaken;
• Boekhoudingen en AO/IC systemen kennen voor jou geen geheimen;
• Ervaring met projectmanagement en projectrapportages vinden we echt belangrijk;
• Kennis en ervaring met rapportages, budgettering en begeleiden van strategische plannen;
• Inspirerende collega met uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Je mag van ons verwachten:
• Een goed salaris betaald op de 20ste van de maand;
• Een stimulerende werkomgeving om je verder te ontwikkelen;
• Leuke collega’s die bezig zijn Drenthe en Oldambt duurzamer te maken;
• Open en eerlijk met elkaar communiceren op een respectvolle manier.

