Quince Amsterdam is op zoek naar jou:

Controller, minimaal 32 uur per week
03 November 2014, Amsterdam

Financiële leider met humor en cijferfetisj gezocht
Real Action
Als Financieel Manager heb je een zeer afwisselende en

»

liefst aan bureauzijde

verantwoordelijke functie waarbij je een belangrijke rol speelt
in het waarmaken van de groeiambities van Quince. Zo ben

Meer dan 5 jaar relevante financiële werkervaring

»

Je hebt bewezen managementervaring op het gebied van
financiële processen

je een stevige en kritische business partner voor directie en
aandeelhouders. Je bent verantwoordelijk voor het geven

»

Ervaring met projectadministratie

van een juiste en volledige financiële administratie en het tijdig

»

Ervaring met internationale aspecten die aan de orde komen
bij uitbreiding van verkoopactiviteiten in het buitenland

opleveren van de geconsolideerde financiële maand-rapportage
zowel nationaal als internationaal.

»

Je hebt een flexibele instelling, oog voor detail, je bent
kritisch en toont ownership

Ook begeleid je de interim controle, en stel je de jaarrekening

»

Je hebt ervaring met de implementatie van een ERPpakket

op waarbij je de regie neemt in het gehele traject. Je stelt
de resultaat- & liquiditeitsbegroting op en begeleid de

»

Je spreekt en schrijft gemakkelijk in het Engels

projectadministratie. Je werkt verschillende scenario’s uit,

»

Teamspeler, ondernemend, zelfstandig en leergierig

zowel van going-concern als van nieuwe activiteiten van de

»

Je houdt van humor en plezier in het leven!

werkmaatschappijen of de holding nationaal en internationaal.
Je bent ook verantwoordelijk voor de fiscale aspecten en

Real People

voor het genereren van managementinformatie. Quince vindt

Quince is een zeer ondernemende club! Actiegerichte

het belangrijk dat je in deze rol meedenkt over mogelijke

concepten, commitment, vrijheid, passie, creativiteit en veel

verbeteringen binnen de financiële afdeling en hier een

humor! Plezier maken hoort erbij en successen worden

proactieve rol in speelt. In je rol als financieel leider werk he

goed gevierd! Quince is in 1995 opgericht en is geworteld in

nauw samen met de financial controller en administrateur.

Retail campagnes. Met een mooi portfolio aan nationale en

Real Passion

internationale merken heeft Quince ook afgelopen jaren een
sterke groei gekend. We vertalen merkstrategieën door naar

Je bent een professional met een stevige persoonlijkheid en

winnende creaties, retail campagnes, events, maar ook in

goede mensgerichte communicatie-skills. Door je leiderschap

software. Met een hecht team van 80 man wordt iedere dag

en management skills ga je moeiteloos om met een diversiteit

gewerkt aan verassende oplossingen voor onze klanten.

aan persoonlijkheden en floreer je in een snel veranderende
omgeving. Je let binnen je werkzaamheden zowel op de details

Geïnteresseerd?

maar kijkt ook naar de big picture. Verder ben je assertief én

Mail je sollicitatie inclusief motivatie uiterlijk voor 10 april

proactief. Je functioneert goed in een klein team waar direct

naar jobs@quince.nl. Wij nemen alleen gerichte sollicitaties

wordt gecommuniceerd, maar werkt graag zelfstandig.

in behandeling. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op
donderdag 13 en dinsdag 18 april.

Looking for you!
»


Je hebt minimaal een financiële bachelor graad in

Quince Amsterdam B.V.

accountancy of bedrijfseconomie

Assumburg 73
1081 GB Amsterdam
Nederland
+31 20 347 1000

