Vacature
Electude (www.electude.com) is 's werelds meest toonaangevende e-learningbedrijf in de autoindustrie met vestigingen in Nederland, de Verenigde Staten, China en Colombia. Gebouwd op een
kwart eeuw ervaring om studenten de meest effectieve, boeiende en plezierige leermethode te
bieden. Electude is er trots op zich te concentreren op het voorzien van instructeurs met de
technieken, tools en training om studenten de best mogelijke educatieve ervaring te bieden. Met meer
dan 500.000 gebruikers, waaronder 50.000 docenten en 5.000 klanten in meer dan 70 landen
verspreid over 6 continenten en beschikbaar in meer dan 35 talen, is Electude een snelgroeiend
wereldwijd bedrijf. Wij zijn op zoek naar een fulltime
International Financial Controller met 5 jaar ervaring
Je werkt op het Electude hoofdkantoor in Nuenen en vanuit huis en maakt deel uit van een klein en
enthousiast team, dat naast jezelf bestaat uit een financieel medewerkster en back up van een extern
administratiekantoor. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het financieel beleid van de
onderneming en zorg je voor de verdere ontwikkeling van de administratieve organisatie, governance,
compliance en risk management binnen de onderneming, waarbij de nadruk ligt op rapportage,
financiële analyse en implementatie van verandertrajecten en verdere procesverbetering. Denk
bijvoorbeeld aan analyses en ondersteuning met betrekking tot nieuwe afzetgebieden, businesscases,
tenders en eventuele overname trajecten. Projektmatige opdrachten die je direct pitched aan het
management team.
Resultaatgebieden:
o Verzorgen van diverse rapportages en analyses aan management team en aandeelhouders
o De planning & control cyclus bewaken
o Verzorgen van investeringsanalyses en het maken van interne kostenverrekeningen
o Verantwoordelijk voor de balans en de winst- en verliesrekeningen
o Verantwoordelijk voor de afhandeling van de lokale fiscaliteiten en aanspreekpunt voor de externe
accountant, banken en fiscus.
o Registreren van de cashflow, opstellen van liquiditeitsprognoses en het opstellen van begrotingen
o Financiële ontwikkelingen signaleren, analyseren en presenteren aan het management team
Wat verwachten we van jou?
o WO werk- en denkniveau met 5 jaar ervaring in een financiële positie, bij voorkeur in een
internationale omgeving
o Vloeiend Nederlands en Engels, in woord en geschrift zijn een must, overige talen een pré
o Interesse in analytische en strategische vraagstukken
o Uitgebreide kennis van financiële en ICT applicaties spreekt voor zich
o Eigen initiatief en oplossingsgericht
o Communicatief sterk
o Flexibel
o Accuraat
Wat mag je verwachten van Electude?
o Een groeiende internationale organisatie met een platte managementstructuur.
o No-nonsense cultuur, professionaliteit, betrouwbaarheid, integriteit en opbouwende feedback.
o Toonaangevend product en marktleider op haar gebied.
o Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
o Ruimte voor je eigen ontwikkeling en de mogelijkheid om mee te groeien met het bedrijf
Solliciteren
Stuur dan een korte motivatie met CV, per mail, naar hr@electude.com

