
 

 
 
 

 

VACATURE  
 
Financieel Manager (fulltime, standplaats Groningen) 
 
Gjaltema is een groeiend en innoverend bedrijf gespecialiseerd in steigerbouw, hoogwerkers en materieel 
verhuur. Het familiebedrijf is opgericht in 1979 en telt momenteel 160 vaste medewerkers. Het is een 
dynamisch bedrijf en altijd in beweging. Wij zijn daarom op zoek naar een Financieel Manager met financiële 
en bedrijfskundige expertise. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Als Financieel Manager ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de financiële administratie. Deze 
afdeling bestaat uit 7 fte’s. Wij bieden jou een veelzijdige, uitdagende functie waarbij je belangrijkste taken 
bestaan uit: 

 verantwoordelijk voor de financiële processen, het (mede)verzorgen van een correcte en volledige 
financiële administratie; 

 het opstellen en beheren van managementinformatie en rapportages voor het management; 

 het opstellen van financiële verslagen (actuele cijfers, budget, prognoses); 

 cash management, waaronder het opstellen cashflow prognoses en het verwerken van betalingen; 

 het (laten) voorbereiden en opstellen van de aangiftes loonheffingen, omzetbelasting en 
vennootschapsbelasting; 

 het dragen van de verantwoordelijkheid van de controle activiteiten van de werkmaatschappijen; 

 mede bepalen van het financiële beleid; 
 
Ten slotte ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie en consolidatie van de Holding en de 
overige dochtermaatschappijen, inclusief het opstellen van jaarverslagen. Je bent lid van het management 
en rapporteert aan de directie. 
 
Functie-eisen 

 een hogere opleiding op het gebied van financiën of economie, aangevuld met een kwalificatie op 
het niveau registeraccountant/registercontroller; 

 ten minste 5-10 jaar ervaring in een (internationaal) opererende onderneming, waarvan 4 jaar als 
leidinggevende; 

 ervaring met en kennis van Exact Globe, MS office; 

 een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 

 affiniteit met automatisering is een pré. 
  
Uit gesprekken met jou wordt duidelijk dat je over de volgende kwaliteiten beschikt: 
Je bent consciëntieus, accuraat, goed georganiseerd en in staat complexe financiële structuren snel te 
doorgronden. Je laat de juiste analyses op de cijfers los en kunt daaromtrent adviseren. Je weet welke 
houding je moet aannemen in de samenwerking met externe accountants en de belastingdienst. Zowel 
zelfstandig functioneren als het opzoeken van de samenwerking, de afstemming met de rest van de 
organisatie en een coachende stijl van leidinggeven, zie jij als een passende uitdaging. Je ziet kansen en 
neemt waar nodig initiatieven voor (organisatorische) verbeteringen. 
 
Aanvullende informatie 
Jouw CV inclusief motivatiebrief ontvangen we graag vóór maandag 3 februari 2020.  
Gjaltema behandelt sollicitaties en cv’s zeer zorgvuldig. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 
het sollicitatiedoel worden bewaard en bewerkt, zie ook https://gjaltema.eu/privacyverklaring. 
 
Informatie en sollicitatie 
Salaris: afhankelijk van ervaring 
Contract: onbepaalde tijd 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edwin Hof, Algemeen Directeur, tel: 085- 047 55 70. 
Heb je belangstelling voor deze uitdagende functie, solliciteer dan via personeelszaken@gjaltema.eu. 
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