Financial Controller

HBO+/WO|Bussum|36-40 uur per week
Organisatie omschrijving
Value8 N.V. is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die participeert in groeibedrijven.
Daarbij ligt de focus onder andere op de sectoren Tech, Healthcare, Dedicated Financial Services
en beursgenoteerde small caps. Het kantoor van Value8 is gevestigd te Bussum.
Functie omschrijving
Om de beoogde groei te kunnen blijven faciliteren en de verdere professionalisering vorm te
kunnen blijven geven, zijn wij op zoek naar een ervaren Financial Controller met relevante
ervaring op het gebied van accounting (IFRS en Dutch Gaap), reporting, financial control en
fiscaliteiten.
Je maakt onderdeel uit van ons multidisciplinaire team in Bussum. Als Financial Controller ben je
verantwoordelijk voor de accounting en financiële IFRS jaarrekening en maandrapportage,
inclusief de accounting en IFRS rapportage van enkele meerderheidsparticipaties in de
investeringsportefeuille. Verantwoordelijkheid accounting behelst alle activiteiten met betrekking
tot de periodieke afsluiting van de financiële administratie, het controleren en uitvoeren van
diverse boekingen, sub- en grootboekadministraties waaronder de verantwoording van de
effecten portefeuille, het verzorgen van diverse aangiften zoals loon-, omzet- en VPB belasting.
Op basis van een accurate financiële administratie stel je de maandelijkse financiële rapportage op
aan de Raad van Bestuur en de Investment Director. Het opstellen van de IFRS jaarrekening
alsmede de IFRS interim rapportage (halfjaarcijfers) behoren tevens tot je verantwoordelijkheid.
Je werkzaamheden vinden plaats op de holding, waarbij je samen met je collega’s richt op de
verdere professionalisering van de financiële rapportages. Vanuit jouw financiële expertise heb je
contact met de finance professionals van de portefeuille bedrijven. De Financial Controller
rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en de Investment Director. Het is een
belangrijke rol waarbij je jouw inzichten kan inbrengen.
De hoofdtaken zijn:
• managen van het IFRS jaarrekeningproces;
• nauwe samenwerking met externe accountant, fiscalisten en relevante adviseurs teneinde
aan compliance vereisten te kunnen voldoen;
• aansturen van het compliance proces inzake opstellen van IFRS en/of Dutch Gaap
jaarrekeningen en deponeringsrapporten van de participaties in de
investeringsportefeuille;
• uitvoeren efficiënt accounting proces;
• het zorgen voor een perfecte aansluiting van de cijfers en analyse hiervan;
• het analyseren, controleren en verwerken van de diverse aangeleverde financiële
rapportages;
• uitvoeren fiscale compliance proces inzake VPB en BTW;
• ondersteuning in financial due diligence trajecten.

Functie eisen
• Een afgeronde HBO met post HBO controlling opleiding en/of academische opleiding;
• 3-6 jaar soortgelijke werkervaring waarbij je aantoonbare ervaring hebt in financial control
en reporting;
• Kennis over grondslagen van waardering en resultaatbepaling (IFRS en Dutch Gaap);
• Praktijkervaring met fiscaliteiten (VPB, LB en BTW);
• Hands-on mentaliteit;
• Je kunt zelfstandig projecten aanpakken;
• Een continue groeiend en daardoor veranderend bedrijf vind je een uitdaging;
• Je kunt goed prioriteren en weet dat het belangrijk is om te leveren (deadline
commitment), maar levert wel met een hoog kwaliteitsniveau en accuratesse;
• Goede communicatie vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
• Je bent minstens 36 uur per week beschikbaar.
Wij bieden
• Een marktconform salaris;
• Een ondernemende en dynamische werkomgeving binnen het beursgenoteerde Value8;
• Je werkt in een klein professioneel team waar veel ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling en eigen initiatief.
Herken je je in bovenstaand profiel en ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en CV
naar: vacature@value8.com ter attentie van Kitty Blom.

