De groepsfunctie Accounting & Company Control (ACC) van de Volvo Groep is verantwoordelijk voor de adequate
financiële verantwoording van alle lokale transacties, evenals financiële en fiscale compliance. De Nederlandse ACC
afdeling is een geïntegreerd onderdeel van de wereldwijde Finance organisatie en werkt o.a. samen met Group
Accounting, Group Financial Reporting, Group Tax en Business Control.
In de functie van Manager Finance & Administration van de ACC afdeling ben je werkzaam op het hoofdkantoor van Volvo
Group Truck Center (onderdeel van de Volvo Group) in Rotterdam. Als de grootste Volvo en Renault bedrijfswagendealer
van Nederland met 11 vestigingen in de Randstad biedt Volvo Group Truck Center het volledige productenprogramma. De
passie voor innovatie is onderdeel van onze visie om de toonaangevende leverancier te zijn van commerciële
transportoplossingen. Fundamenteel voor dit succes is het werven, ontwikkelen en binden van de beste professionals.

Als Manager Finance & Administration ben je het aanspreekpunt met betrekking tot de financiële verantwoording binnen
de Retail organisatie en geef je leiding aan een team van 8 medewerkers (grootboek, crediteuren en debiteuren
administratie). Je haalt veel energie uit het coachen en enthousiasmeren van het team en hebt oog voor de details.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement systeem en het continue verbeteren van de
administratieve organisatie. In deze functie rapporteer je aan de ACC manager West Europa en werk je nauw samen met
de afdeling Business Control.







Beschikt over minimaal een HBO diploma in een financiële of bedrijfseconomische richting;
Minimaal 2 jaar werkervaring hebt in een vergelijkbare functie;
Een integere manager bent met relevante leidinggevende ervaring met coaching vaardigheden;
Analytisch sterk en overtuigend bent en draagvlak weet te creëren bij diverse stakeholders;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in zowel woord als geschrift hebt.

Een uitdagende functie binnen een gezonde en dynamische dual brand organisatie waarin gedrevenheid, ondernemerszin
en een gezonde dosis humor worden gewaardeerd. Er heerst een collegiale, informele werksfeer met mogelijkheden tot
persoonlijke ontwikkeling. De standplaats voor deze functie is op onze hoofdvestiging in Rotterdam.
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 Nederland
T.a.v. John Ritzen (Manager Human Resources)
06-30931082 / humanresources@volvo.com

