Vacature Financieel beheerder/controller (38 uur)
Cruydt-Hoeck wil de wereld in bloei zetten. Er ligt een grote maatschappelijke opdracht om de
biodiversiteit te herstellen. Cruydt-Hoeck kan en wil hierin een substantieel deel van de oplossing
zijn. Als financieel beheerder/controller ben jij een slimmerik die strategisch meedenkt en
meewerkt hoe we Cruydt-Hoeck verder kunnen uitbouwen en hoe we de groeiverwachting en
ambitie op financieel vlak in goede banen kunnen leiden.
Cruydt-Hoeck is sinds 1978 kweker en leverancier van inheemse wilde planten, zaden en
zadenmengsels en adviseert gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren in heel
Nederland en Vlaanderen bij het creëren van succesvolle bloemenweides. De verkoop van zaden
vindt plaats via onze bloemenweideadviseurs en onze webshop. Momenteel bestaat het team uit
zo’n 30-35 collega’s en telen wij circa 20 hectare inheemse wilde bloemenzaden.
De functie. Wat zijn je werkzaamheden?
-

-

-

-

Je beheert de financiën en hebt de leiding over de financiële administratie, boekhouding,
contractbeheer, verzekeringen en juridische zaken en alles wat er mee samenhangt. Hierin
werk je samen met enkele collega’s en de accountant.
Het financieel managen van een snelgroeiend en ambitieus bedrijf zie jij als uitdaging.
Je ziet kansen en weet deze in te zetten. Je bouwt verder aan de financiële organisatie,
processen en structuur van het bedrijf.
Je werkt nauw samen met de eigenaren Jasper en Jojanneke aan de strategische financiële
vertaling van de visie en doelstelling. Je adviseert hen op een positief kritische manier en
voorziet hen van de nodige financiële managementinformatie om goed leiding te kunnen
geven aan het bedrijf. Je bent een stevige sparringspartner en kunt hen hierin goed
meenemen.
Je informeert en adviseert de leidinggevenden in het bedrijf over de financiële
ontwikkelingen, verkoopcijfers, investeringsruimte en (afdelings-)budgetten.
Een groeiend bedrijf heeft veel ‘smeerolie’ nodig. Jij bent kundig en ervaren in het creëren
van investeringsruimte door middel van leningen, kredieten, obligaties en crowdfunding.
Cruydt-Hoeck dient een maatschappelijk doel. Jij weet de juiste weg te vinden als het gaat
om het aantrekken van subsidies die passend zijn bij de doelstelling en visie van CruydtHoeck.
Je onderhoudt namens het bedrijf goede contacten met de accountant, de bank en financiers
en voorziet hen waar nodig van de juiste informatie.
Je houdt wet- en regelgeving in de gaten die Cruydt-Hoeck aangaan, bespreekt deze waar
nodig en onderneemt actie.

De visie van Cruydt-Hoeck
In de visie van Cruydt-Hoeck gaat ‘waarde’ niet alleen maar over financiële waarde. We hechten aan
een goede balans tussen ‘economische, ecologische en sociale waarde’. Een groot bedrijf en zakelijk
succes is voor ons geen doel op zich, maar een middel om verandering in de wereld teweeg te
brengen.
Wat heb jij in huis?
-

Je begrijpt de visie en doelstelling van Cruydt-Hoeck en je wilt je hier met passie en
enthousiasme voor inzetten. Je hebt een duurzame mindset in je werk en in privé.
Je bent niet alleen een financial, je hebt ook een brede ondernemende vooruitkijkende blik,
kunt strategisch meedenken en processen in gang zetten.
Jij hebt een financiële/bedrijfskundige achtergrond op hbo+ of wo werk- en denkniveau.
Je bent integer, prettig in de omgang en werkt op een plezierige manier samen. Je hebt
goede contactuele eigenschappen en weet verbindingen te leggen op alle niveaus.
Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring op financieel en bedrijfskundig gebied.
Je hebt financiële, creatieve, strategische en organisatorische slagkracht: dat wil zeggen dat
je volop kansen ziet en deze ook weet te benutten.
Je beschikt over een scherp analytisch vermogen en een hoge organisatiesensitiviteit.
Je begrijpt de worstelingen van ambitie, idealisme en ondernemerschap.
Je bent een proactieve, creatieve teamspeler met een ondernemende, klantgerichte
instelling en hands-on mentaliteit.
Goede kennis van de Duitse en Engelse taal.
Jij kunt doorvragen, gewicht in de schaal leggen, meedenken en ontzorgen.
Je hebt goed ontwikkelde competenties op het gebied van probleemanalyse,
overtuigingskracht, visievorming, initiatief nemen.

Wat biedt Cruydt-Hoeck?
-

-

Een fijne werksfeer binnen een team van gedreven professionals met hart voor de natuur.
We hechten veel waarde aan een goede werksfeer en zorg voor elkaar.
In het bedrijf zijn er verschillende seizoenspieken. In drukke tijden helpen we elkaar met
allerhande werkzaamheden en zetten we samen de schouders eronder.
Een uitdagende functie waarin je écht een verschil kunt maken voor de biodiversiteit.
Een prachtige bloemrijke werkplek! Het kantoor staat midden in een bloemenweide met
onder andere de bronnenteelt- en plantenkwekerij waar ongeveer 500 verschillende
inheemse plantensoorten worden gekweekt.
Een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en bij gebleken
geschiktheid uitzicht op een vast contract. We zien uit naar een langdurige samenwerking.

Is dit jouw volgende uitdaging?
Stuur je motivatie en CV naar Fenny Suurd (Financiën en P&O) personeelszaken@cruydthoeck.nl.
Wij geven geen einddatum voor deze doorlopende vacature. We zoeken net zolang door totdat we
jou gevonden hebben. (Vacaturedatum: 19 maart 2021)

