VOLVO GROUP TRUCK CENTER

SENIOR MEDEWERKER ACCOUNTING
De groepsfunctie Accounting & Company Control (ACC) is de afdeling Accounting van de Volvo Groep. ACC neemt de
volledige verantwoordelijkheid voor lokale boekhoudtransacties, evenals financiële en fiscale compliance. De functie is een
geïntegreerd onderdeel van de wereldwijde Finance organisatie. In deze functie ben je werkzaam op het hoofdkantoor van
Volvo Group Truck Center. 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:
In deze functie beheer je samen met het team de grootboekadministraties en sub administraties, die er voor zorgen dat een
correcte registratie, rapportage en controle kan plaatsvinden. Je bent verantwoordelijk voor de maand- kwartaal- en
jaarafsluitingen van de financiële administratie incl. rapportage (BISCON). Je verzorgt marge analyses, signaleert afwijkingen
en communiceert hier intern over met betrokkenen. Zelfstandig stel je balansspecificaties op en beoordeelt deze, je schoont
tussenrekeningen op en doet de voorbereiding van interne management rapportages. Je vindt het een uitdaging om een
bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de financiële processen en het team verder te ontwikkelen. Je ondersteunt
collega’s in deze ontwikkeling en stemt je plannen en acties af met de manager F&A. Met jouw kritische en kwaliteitsbewuste
houding schakel je makkelijk tussen de verschillende afdelingen en neem je het voortouw in de samenwerking. Samen met
de Manager F&A verzorg je de jaarrekening en biedt je ondersteuning bij het opstellen hiervan.
WIJ ZOEKEN:







HBO diploma in bedrijfseconomische richting en minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
Cijfermatig inzicht hebt en met een frisse kritische blik naar de administratie als geheel kijkt;
Aantoonbare kennis en ervaring hebt in de diverse processen (O2C, P2P en R2R);
Ervaring met consolidatie systemen. Goede kennis in Excel. Kennis van SAP (Online) is een pre;
Goede communicatieve vaardigheden en uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

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

