
VGR Groep is op zoek naar een  

Financieel Manager  (32-40 uur)  

Solliciteren? 

Ben je enthousiast en voldoe je aan onze 

voorwaarden? Stuur dan je CV en motivatie naar: ● 

info@vgr.nl 

Voor vragen over de functie of de 

sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met 

Arwin Verschoor, directeur, op Tel. 0183 – 40 13 06 

VGR Groep 
Provincialeweg Zuid 51 
4286 LJ Almkerk 
 
Wil je meer weten over ons bedrijf kijk 
dan op www.vgr.nl 

 

VGR Groep is een groeiend bedrijf. Wij leveren bodemverbeterende diensten, producten en machines. Ons motto ‘de 
bodem als basis’ is het vertrekpunt voor onze activiteiten in Nederland, maar ook wereldwijd.   
 
Functieomschrijving 
Als financieel manager ben je verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie en financiële aspecten van 
onze ondernemingen. Je krijgt energie van financiën en cijfers. Je bent ondernemend, georganiseerd en houdt van 
structuur, je hebt een controlerend oog.  
 
Kerntaken 
● Geeft leiding aan de financiële administratie en zorgt voor optimalisatie van het financiële- en operationele proces / 
inrichting Afas. 
● Draagt zorg voor het continue monitoren en beoordelen van de financiële positie van de ondernemingen en 
projecten en treft maatregelen wanneer nodig. 
● Draagt zorg voor het afdekken van de financiële risico’s bij de ondernemingen en de projecten. 
● Draagt zorg voor diverse financiële analyses, correcte maand- en kwartaalrapportages van de ondernemingen en 
projecten (balans, resultatenrekening, investerings- en liquiditeitsprognoses en projectbewaking) en bereidt het 
jaarwerk voor de accountant voor. 
● Je bent gesprekspartner voor de accountant, financier en andere externe partijen. 
● In samenwerking met het MT draag je zorg voor het opstellen, implementeren en beheren van de budgetten en het 
uitvoeren van het ondernemingsplan.  
● Je maakt deel uit van het MT. 
 
Neventaken 
● Het voorbereiden en aansturen van de salarisadministratie. 
● Opmaken bankstukken/douane documenten t.b.v. internationaal betalingsverkeer/transport. 
 
Deskundigheid en vaardigheden 
● Minimaal aantoonbaar 5 jaar ervaring 
● Afgeronde relevante Hbo-opleiding 
● Ervaring met Afas of vergelijkbare pakketten 
● Affiniteit met de “groene” sector 
● Leiding geven / communicatief goed met mensen  
● Zelfstandig en doorpakkend  
● Initiatiefrijk en ondernemend 
● Stressbestendig en in staat om deadlines goed te managen 
● Nederlandse en Engelse taal machtig in schrift en spraak 
● Non nonsense mentaliteit 
 
Wat bieden wij? 
 

✓ Arbeidsvoorwaarden conform CAO  

✓ Uitzicht op een vast dienstverband 

✓ De mogelijkheid om relevante cursussen te volgen 

✓ Werken bij een innovatieve organisatie waar jouw 

      inbreng oprecht gewaardeerd wordt 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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