Vacature Financieel Administratief Coördinator
Wil jij werken bij een ambitieus en internationale organisatie van 12h en 24h autoraces? Ben jij cijfermatig en iemand met
overzicht en structuur? Wil en kun je zelfstandig werken in een dynamische omgeving? Dan is dit een heel mooie kans voor
je.
Wij zoeken namelijk een sterke persoonlijkheid in de functie van:

Financieel administratief coördinator
Als hoofd financieel administratief coördinator ben jij verantwoordelijk voor de gehele administratie van onze organisatie.
Je ondersteunt op proactieve wijze alles wat met een groeiende en dynamische internationale organisatie te maken
heeft. Je krijgt direct veel verantwoordelijkheid en je signaleert verbetermogelijkheden van de financiële en
administratieve processen. Je gaat zelfstandig aan de slag en je rapporteert direct aan de directeur/eigenaar.
Wat vragen wij?
•
Je bent verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie (bankzaken, crediteuren, debiteuren, grootboek en
salarisadministratie)
•
Verzorgen van inkoop- en verkoopproces, bank- en kasboek en verricht correctieboekingen
•
Bijhouden van projectadministratie
•
Opstellen voor- en nacalculaties van de races
•
Opstellen maand-, kwartaal- en jaarcijfers en verzorgen BTW aangiftes
•
Verzorgen van ICP aangiftes (Intracommunautaire prestaties)
•
Adviseren directeur bij financiële vraagstukken/of problemen
•
Beheren van lopende en nieuwe verzekeringen
•
Onderhouden van contacten inzake pensioenen, verzekeringen, bank, accountant en fiscalist
•
Fulltime inzetbaar
Welk profiel hoort daarbij?
•
•
•
•
•
•

Een MBO+ werk- en denkniveau
Minimaal 3 jaar ervaring met financiële en administratieve taken (sterke pre)
Zelfstandig, accuraat en proactief, sterk cijfermatig en een goed analytisch inzicht
Beheersing van de Engelse en bij voorkeur Duitse taal
Stressbestendig en besluitvaardig om te werken in een dynamische werkomgeving
Kennis van MS-office en of soortgelijk boekhoudprogramma

Wie zijn wij?
Wij zijn endurance. Wij racen.
Welkom in de wereld van endurance! Dit betekent langeafstandsraces op prachtige locaties over de hele wereld met
sterke concurrentie voor GT- en toerwagens.
De uitgebreide raceprogramma's van CREVENTIC, gevestigd in Gennep, verwelkomen teams, coureurs en
motorsportpersoneel van over de hele wereld om te strijden op enkele van de meest uitdagende en levendige
racecircuits ter wereld, en de zeer competitieve racecategorieën daarin. Door het aanbieden van racen op topniveau met
een relaxte paddockomgeving heeft de 24H SERIES powered by Hankook een uitgebreide tournee gemaakt door Europa,
het Midden-Oosten en de Verenigde Staten van Amerika, met de ambitie om dit portfolio in de toekomst uit te breiden.
Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•

Werk bij een energiek en informeel bedrijf
Werk bij een grote, internationale speler in het organiseren van autoraces 12h en 24h
Werk bij een groeiend bedrijf met veel aandacht voor (persoonlijke) ontwikkeling
Werken in een collegiaal (klein) team met korte lijnen en prettige werksfeer
Werken voor een zeer correcte beloning passend bij de functie
Werken voor zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse in deze uitdagende functie? Stuur dan je CV en motivatie per e-mail naar Helen Roukens:
roukens@creventic.com

