Adviseer je graag over financiële en budgettaire zaken? Weet je raad met knelpunten en zoek je naar
verbeteringen? Ben je op zoek naar een veelzijdige organisatie die momenteel sterk in ontwikkeling
is? Een bedrijf waar transparante communicatie en een goede werksfeer centraal staat? Een rol waar
je jouw people management skills verder kan ontwikkelen en sparren met directie en management?
Dan ben jij degene die wij zoeken voor ons financiële team binnen de Venture Group.
Venture Group is de holdingmaatschappij van een veelzijdige groep bedrijven. Van gordijnen tot
ondergrondse containers en van webdesign tot juridisch advies, bij Venture Group vind je een
ondernemende cultuur en een team dat een succes wil maken van elke uitdaging.
Om verdere groei te realiseren zijn wij voor onze afdeling Finance op zoek naar een gedreven en
enthousiaste:

Manager Finance
(40 uur per week)

Wat ga je doen?
Je bent mede verantwoordelijk voor de periodieke geconsolideerde financiële managementrapportages
(maand-, kwartaal en jaarcijfers) en voor de begroting en meerjarenramingen van Venture Group. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de jaarrekeningen van de bedrijven behorend bij de Venture
Group. Andere werkzaamheden zijn:
• Mede verantwoordelijk voor de fiscale zaken richting Belastingdienst Horizontaal Toezicht en de
belastingadviseur;
• Opstellen liquiditeitsbegrotingen;
• Adviseren en mede bepalen werkkapitaalbeleid;
• Participeren / adviseren in (automatiserings)projecten op het gebied van administratieve organisatie, interne controle en beheersing;
• Ondersteunen en adviseren van de CFO en het Dagelijks Bestuur m.b.t. de ontwikkeling en uitvoering van het financieel economisch beleid;
• Adviseren over voorgenomen investeringen;
• Participerende rol in de financiering van de onderneming;
• Aansturen van de diverse financieel verantwoordelijken van de bedrijven behorend bij de Venture
Group.
Wie zoeken we?
Voor de functie zijn wij op zoek naar communicatief sterke collega (mondeling en schriftelijk), die mensen weet mee te nemen in het vakgebied vanuit een brede blik en specifieke deskundigheid. Je beschikt
over overtuigingskracht, constructief kritisch en durven te confronteren. Je bent respectvol, open en
onafhankelijk in je optreden. En je moet kunnen signaleren, doorzien en overzicht houden. Je beschikt
over gezag en vakinhoudelijke senioriteit en daarom in staat om veranderingen en nieuwe ontwikkelingen te initiëren op het gebied van planning en control en in het optimaliseren en uitdragen van de
planning- en controlfunctie.
Wat breng je mee?
• Een afgeronde HBO of WO opleiding in de financiële en/of bedrijfseconomische richting;
• Ruime kennis en werkervaring als controller bij voorkeur in een productie omgeving of een
projectorganisatie;
• Meer dan 10 jaar werkervaring waarvan een aantal jaren als ook leidinggevende ervaring;
• Sterk analytisch vermogen;
• Goede kennis van ICT systemen.
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Wat bieden we?
Een verantwoordelijk rol binnen een in beweging zijnde organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng
tegen een marktconform salaris. Goede secundaire voorwaarden, waaronder 27 vakantiedagen en een
goede pensioenregeling. Een thuiswerkvergoeding voor de dagen dat je thuis werkt. Er ruimte is om
met de organisatie verder te groeien en de mogelijkheid er is om op termijn door te groeien naar een
CFO functie.
Benieuwd naar jou
Is je interesse gewekt? Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen
met Arjen van Dalfsen, Voorzitter Dagelijks Bestuur, via 038 385 5000 of stuur je motivatie en CV naar
solliciteren@venture-group.nl.
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