VACATURE: Cruydt-Hoeck zoekt een “Financieel beheerder”
Wie zijn wij? Cruydt-Hoeck is sinds 1978 dé kwekerij en leverancier van inheemse
wildebloemenzaden. Samen met onze klanten willen we met inheemse bloemenweides meer
biodiversiteit creëren. Onze klanten zijn gemeenten, (groen)bedrijven, hoveniers en
particulieren. Ook geven we veel advies. Cruydt-Hoeck teelt op natuurvriendelijke en biologische wijze.
We zijn een stevig groeiend bedrijf waarin veel gebeurd. We hebben momenteel 15 medewerkers. We zijn
idealisten, maar ook realisten. Dat betekent dat we economisch gezond moeten blijven om ons idealisme
te kunnen blijven uitdragen.
Wie ben jij? Je bent goed met financiën, die processen kan doorrekenen, maar ook een groene,
duurzame denker. Jij ziet er uitdaging in alle (financiële) processen uit te puzzelen, in goede banen te
leiden en het financiële fundament te leggen dat klaar is voor de toekomst. Je hebt opleiding, kennis en
ervaring op gebied van financieel beheer in het MKB, ervaring bij één of het liefst meerdere bedrijven van
circa 10-50 medewerkers. Je hebt HBO denk en werkniveau. Je kunt je goed vinden in ons idealisme.
Wat ga je doen? Je bent verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de (financiële) processen
in het bedrijf. Je werkt samen met de directie, de accountant en collega’s. Je bent ’intern’ onderdeel van
de organisatie, we zoeken dus niet naar een ‘extern adviseur’. Momenteel wordt het financieel beheer
door ons als eigenaren zelf gedaan, samen met een administratief medewerker en de accountant. Met de
doorgroei van het bedrijf voor ogen zijn we toe aan professionele ondersteuning binnen het bedrijf
waardoor wij ons weer meer op de planten kunnen richten.
Primaire taken
- Financieel beheerder, de penningmeester van het bedrijf die de liquiditeit bewaakt.
- Strategisch stroomlijnen en beheren (financiële) processen
- Financiële planning, rapportages en analyses opstellen en bespreken met directie en andere
belanghebbenden
- Bezuinigingskansen zoeken en doorvoeren als deze zich voordoen
- Directie financieel strategisch adviseren o.a. over het beheersen van financiële risico’s
- Kostenberekeningen van onze producten (zelf geteeld en/of ingekocht)
- Leiding geven aan de financiële afdeling
Secundaire taken: Je ondersteund je collega’s met het doorrekenen van diverse processen zoals:
- Urenanalyses van medewerkers,
- Bewaken van personeelscontracten, alert op wijzigingen in cao, wet- en regelgeving inclusief het
doorvoeren van wijziging in zowel de arbeidsrechtelijke kant als ook de interne procedures
- Zoeken naar (groene) subsidies voor Cruydt-Hoeck
- Zoeken naar (groene) subsidies voor de klanten van Cruydt-Hoeck
- Administratief inkoopbeheer, ondersteuning inkoop
- Energiebeheer, waaronder de energieleveranciers
Hoeveel tijd deze nieuwe functie in beslag neemt kunnen we lastig zeggen. We verwachten dat we
kunnen starten met 16-24 uur per week, maar dit kan in overleg ook uitgebreid worden.
Wat bieden wij: Een inspirerende bloemrijke werkplek in landelijk gebied met een
enthousiast en deskundige team van 10-15 personen. Een bedrijf met groeiambitie en met veel variatie
waarin ruimte is voor inbreng en ontplooiing om het bedrijf en de wereld mooier te maken. Aanstelling in
overleg, bij voorkeur met ingang voorjaar 2017. Aantal uren in overleg. Passend salaris. Eerst een tijdelijk
dienstverband, maar wij zien uit naar een duurzame werkrelatie. Een reisafstand van maximaal 45
minuten heeft de voorkeur.
Kom jij ons helpen de wereld bloemrijker te maken?
Meer informatie over Cruydt-Hoeck vind je op onze website of neem vrijblijvend contact op
met Jasper Helmantel, jasper@cruydthoeck.nl, mobiel 0612 641 651, telefoon: 0516 441144
Stuur je motivatie en cv z.s.m., maar voor 21 februari 2017 naar: jasper@cruydthoeck.nl

