Ben jij onze Multi-Controller / CFO to be ?
Doen! Leren! Toepassen! Oogsten!
Beekman & Verbeek is een financieel organisatieadviesbureau met als credo “Een
financieel directeur (CFO) voor iedere ondernemer”. Wij helpen ondernemers op
volledige flexibele basis met CFO-diensten op de momenten die er echt toe doen.
Van start tot uitbreiding. Van financiering tot overname. Van verkoop tot opvolging.
Beslissende momenten waar onze CFO’s, samen met, en ondersteund door, multicontrollers, de financiële vertrouwenspersoon van de ondernemer zijn.
Ter ondersteuning van onze CFO’s zijn wij op zoek naar Multi-Controllers.
• Ben jij een multidisciplinaire financiële duizendpoot op niveau?
• Ben jij een extraverte proactieve enthousiasteling?
• Ben jij graag de spin in ’t web en leg je makkelijk contact?
• Ben jij graag actief op het snijvlak van Financial Control en Business Control?
• Ben jij leergierig en wil je je graag door ontwikkelen tot high-potential CFO to be?
KORTOM: BEN JIJ ONZE MULTI-CONTROLLER / CFO to be?
Dan zijn we op zoek naar JOU!
Als Multi-Controller werk je samen met onze CFO(‘s). Je ondersteunt hem/haar bij
een breed scala aan financieel gerelateerde onderwerpen op het gebied van zowel
financial- als business-control. Werkzaam bij de klant, vanaf kantoor of vanuit huis,
ben je de steun en toeverlaat van onze CFO(‘s), maar help je mede ook de DGA’s en
MKB-ondernemers. Je denkt mee op strategisch niveau en weet dit financieel te
onderbouwen. Een jaarrekening kent voor jou geen geheimen en complexe juridische
structuren zie je als een uitdaging. Je legt snel verbanden, zorgt voor optimalisatie
van de financiële verslaglegging, maar weet ook de financiële data te vertalen naar
stuurinformatie door de juiste KPI’s te ontwikkelen.

Door deze veelzijdige combinatie heb je naast de contacten met onze CFO’s en klanten
ook contact met aangesloten specialisten, zoals o.a. fiscalisten, juristen, notarissen en
HR-specialisten. Door deze multidisciplinaire ervaringen, krijg je de kans om op termijn
door te groeien als een CFO to be.
Je ondersteunt niet alleen de CFO(‘s), maar zij zullen jou ook helpen/coachen om door
te groeien, door te ontwikkelen en voor te bereiden om uiteindelijk zelf CFO te
worden. We zullen jou daar met gedegen coaching programma’s bij ondersteunen. Ook
zullen we je stimuleren en faciliteren om verder te studeren om zodoende jouw CFOambitie te ondersteunen met de juiste theoretische kennis.
jij?
• Je bent minimaal bachelor (BASc) (HBO) in accountancy & Controlling en bij voorkeur
afgestudeerd of studerende voor Master (MSc) in accountancy & Controlling
• Je hebt een paar jaar ervaring in een rol van finance- of business-controller
• Je bent proactief, communicatief vaardig en een absolute zelfstarter
• Je werkt graag in een (klein) team, maar bent ook prima in staat om zelfstandig te
opereren
• Je bent flexibel, maar werkt ook planmatig en gestructureerd
• Je werkt doelmatig en doortastend
• Je werkt serieus, werkt hard, maar houdt ook van een gezellige werksfeer
• Je bent ambitieus en last but not least, je bent geen grijze muis
wij?
• Een flexibele, veelzijdige baan met veel afwisseling
• Een prettige werkomgeving in een klein team, als hechte groep in een harmonieuze
sfeer werken aan hoge kwaliteit van dienstverlening en collegialiteit
• Een goed marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van
leeftijd en ervaring
• Een goed coaching- en opleidingstraject. Als je de ambitie hebt om op termijn door
te groeien in de rol van CFO, en ben je bereid en gedreven om verder te studeren om
deze ambitie te bereiken, dan zullen wij dit ondersteunen en faciliteren
• Een mooie carrière ladder. Je moet alleen wel zelf willen klimmen!
nu?
Hebben we jouw nieuwsgierigheid gewekt en durf jij het avontuur als
Multi-Controller / CFO to be met ons aan? Stuur dan jouw motivatie en CV naar
info@beekmanverbeek.nl

