Teamleider Financiën
32 tot 36 uur per week

Werkomgeving
Het team Financiële Administratie werkt grotendeels vanuit Leeuwarden en bestaat uit zeven medewerkers die
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het betalingsverkeer, de boekhouding, de facturatie en de salarisadministratie.
De standplaats voor deze functie is Leeuwarden.
Functie
Als Teamleider geef je leiding aan het team en leg je verantwoordelijkheid af aan de Financieel Manager. Je bent,
samen met het team, verantwoordelijk voor een adequate inrichting van de gehele financiële administratie (inclusief
Betalingsverkeer en Salarisadministratie) van de Kredietbank op een dusdanige manier dat er maandelijks volledig,
tijdig en juist gerapporteerd kan worden over de financiële resultaten. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor
het opstellen en opleveren van de jaarrekening.
De functie van Teamleider is een nieuwe functie. Op dit moment wordt het team aangestuurd door de Financieel
Directeur, maar door het grote werkaanbod en de toegenomen complexiteit willen we het team aan laten sturen door
een gedreven teamleider die beschikt over voldoende financieel-administratieve kennis en in staat is het team naar
een hoger niveau te brengen. Je hebt een duidelijke visie hoe een financiële administratie ingericht moet worden en
bent in staat om het maximale uit de huidige systemen te halen. Volledig, tijdig en juiste maandrapportages
opleveren is voor jou bekend terrein. Je zorgt voor een goede verdeling van de werkzaamheden binnen het team en
zorgt voor een adequate onderlinge vervanging. Je verricht zelf werkzaamheden op het gebied van periodieke
controles van de boekhouding, liquiditeitsbeheersing en diverse ad-hoc zaken. Je beschikt over procesmatig inzicht en
bent in staat processen en werkwijzen te verwoorden naar duidelijke beschrijvingen. Aangezien dit een nieuwe functie
betreft is er ook voldoende ruimte voor een eigen invulling, in samenspraak met het team.
Wij vragen
• HBO werk- en denkniveau
• Minimaal een HBO-opleiding in bedrijfseconomische richting
• Tenminste 3 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke leidinggevende functie
• Een gedegen kennis van Exact
• Persoonlijke kwaliteiten op het gebied van analytisch denkvermogen, stressbestendigheid,
resultaatgerichtheid, samenwerken, leiderschap en communicatieve vaardigheid.
Ons aanbod
• Salaris van € 3300 tot € 4400,- bruto per maand bij fulltime, afhankelijk van je werkervaring.
• 6% eindejaarsuitkering.
• Pensioen bij ABP
• Laptop en telefoon
• Mogelijkheden om gedeeltelijk thuis te werken
Wie zijn wij
Onze sinds 1951 opgebouwde expertise, begin deze eeuw gebundeld in Kredietbank Nederland, maakte ons de
perfecte partner om mensen met onoplosbaar lijkende schulden een uitweg te bieden.
Voor meer dan 7000 mensen maakten en maken wij dagelijks het verschil tussen financieel verzuipen en overleven
met een waardig en waardevol financieel toekomstperspectief.
En omdat iedereen recht heeft op een financieel gezonde toekomst en de weg daar naartoe soms moeilijk is, blijven
wij meer dan onze best doen om voor hen het verschil te maken. Op weg naar zelfrespect en zelfvertrouwen.
Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan je sollicitatiebrief en C.V. vóór 2 juli 2022 naar Maria Hutten, via emailadres: solliciteren@kbnl.nl. Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk de
Groot, telefoonnummer: 06 22480015
Een screening, een drijfveren analyse en kennis test zijn onderdeel van deze sollicitatieprocedure.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt genegeerd.

