MANAGER ACCOUNTING & BUSINESS CONTROL
Volvo Group Truck Center is de grootste Volvo Trucks en Renault Trucks dealer van Nederland. Volvo Group Truck Center
is onderdeel van de Volvo Group. Met totaal 12 vestigingen in de randstad en 265 collega’s werken wij dagelijks aan een
optimale dienstverlening voor onze klanten. De passie voor innovatie en verandering is onderdeel van onze visie om als
meest toonaangevende leverancier van commerciële transportoplossingen voorop te lopen in de markt. Fundamenteel voor
ons succes is het werven, ontwikkelen en binden van de beste professionals.
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
Als Manager Accounting & Business control ben je onderdeel het Management team en verantwoordelijk voor Accounting &
Company Control (ACC) en Business Control binnen Volvo Group Truck Center. De afdeling heeft een brede
verantwoordelijkheid waaronder adequate financiële verantwoording van alle lokale transacties, de maand- kwartaal- en
jaarafsluitingen van de financiële administratie, het jaarlijkse budget en tijdige forecasts. Samen met het team zorg je voor
goede interne management rapportages en voldoe je aan rapportage verplichtingen naar Volvo Zweden. Op coachende en
motiverende wijze geef je leiding aan 2 business controllers en een ACC team van 7 collega’s. Je bent sparring partner voor
de diverse afdelingen en vestigingen, je controleert en optimaliseert interne processen en zorgt voor optimale interne controle
en compliance ten aanzien van lokale wetgeving (IFRS, BTW, VPB) en Volvo Group richtlijnen. Je signaleert kansen en
bedreigingen voor de organisatie en vertaalt deze naar beleid voor Volvo Group Truck Center. Je houdt de ontwikkelingen in
kosten en opbrengsten nauwlettend in de gaten en neemt waar nodig maatregelen. Je bent verantwoordelijk voor
investeringsaanvragen, zorgt voor een adequaat verzekeringsbeleid en onderhoudt contact met accountants, fiscalisten en
externe adviseurs. Je bent gevestigd op onze hoofdvestiging in Rotterdam en rapporteert aan de Managing Director
WIJ ZOEKEN:








WO of HBO diploma in bedrijfseconomische richting en bij voorkeur enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie;
Coachende leiderschapsstijl met overtuigingskracht waardoor je draagvlak weet te creëren bij diverse stakeholders;
Goed in staat overzicht te houden, prioriteiten te stellen voor jezelf en jouw team en oog voor procesverbetering;
Cijfermatig en analytisch sterk met minimaal 10 jaar ervaring met diverse financiële processen (O2C, P2P en R2R);
Sterke communicatieve vaardigheden en uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Kennis van consolidatie en rapportage systemen. Goede kennis in Excel. Kennis van SAP is een pre.

WIJ BIEDEN:
Een afwisselende finance functie waarin gedrevenheid en initiatief worden gewaardeerd. Collegiale, informele sfeer binnen
een internationale beursgenoteerde organisatie, met de diversiteit en dynamiek van een dealerorganisatie.
Kijk voor meer informatie over Volvo Group Truck Center, op de website: www.volvogrouptruckcenter.nl
Graag ontvangen we per email je motivatie en CV. Dit mag naar:
Volvo Group Truck Center
T.a.v. Edwin van Merode (Director Human Resources)
06-10917922 / humanresources@volvo.com

