Organisation

: Hengst Footwear B.V.

Industry

: Internationale handelsorganisatie in schoenen

Location

: Steenwijk, Overijssel

Occupational category

: Finance & ICT

Hours

: Full time – parttime

Salary

: € 40.000 - € 50.000

Start date

: 1-1-2022

Date posted

: 18 November 2021

Hengst Footwear is een familiebedrijf in schoenen sinds 1921. We ontwerpen jaarlijks hippe
en trendy collec es die een mooie aanvulling zijn op de bestaande basisar kelen. Hengst
Footwear is een dynamische organisa e met een no nonsens cultuur.
We groeien hard en hebben nog meer ambi e. Om de verdere (interna onale) groei van
Hengst Footwear B.V. nog beter te kunnen sturen zijn we op zoek naar een Manager Finance
& ICT.
Ben jij een echte Finance Professional met een brede bedrijfskundige interesse?
Je houdt je bezig met de planning en control cyclus binnen het bedrijf, die bestaat uit
nanciële rapportages, investeringsanalyses, balansen, budge en, winst- en
verliesrekeningen, begro ngen, de jaarrekening en meerjarenplanning. Echter, een andere
belangrijke taak is het verbeteren van de algehele opera onele processen en controles. Om
dit goed te borgen in de organisa e ben je naast de nanciële processen ook
verantwoordelijk voor de portefeuille IT. Je beschikt daarom over een uitstekende kennis van
ERP systemen, Excel en data tooling.
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Om de opera onele processen te verbeteren werk je nauw samen met de overige afdelingen
(e-commerce, sales, development, warehouse, inkoop en de backo ce). Je hebt hierin een
ini ërende rol en behoudt overzicht over de te nemen stappen in het verbeteringsproces. Als
lid van het MT ben je de adviseur en business partner van de direc e. Je verzorgt de
stuurinforma e aan de hand van KPI’s, op basis waarvan opera onele en tac sche
beslissingen worden genomen. Je gee gevraagd en ongevraagd advies. En, je komt met
concrete aanbevelingen ter verbetering van de huidige processen. Je bent tot op detailniveau
op de hoogte van de nanciële processen binnen Hengst Footwear. Naast de interne
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Manager Finance & ICT | Lid MT (32-40 uur)

contacten onderhoud je ook de externe contacten met accountants, banken, verzekeraars en
andere stakeholders.
Als onderdeel van het MT s ppel je mede de strategie uit voor de toekomst, waarna je deze
“Hengst Footwear strategie” vertaalt naar meetbare doelstellingen. Advies en eigen inzicht
naar het management zijn ook hierbij cruciaal om jdig te kunnen (bij)sturen waar nodig.
Daarnaast signaleer je als MT lid uiteraard de trends en ontwikkelingen in de markt en
vertaal je deze naar voorspellingen voor de toekomst.
Je bent een gemo veerde manager met een sterke aanpakkersmentaliteit. Je hebt het
vermogen om in oplossingen te kunnen denken en weet prioriteiten te stellen waar nodig. Je
gee doortastend leiding en je vormt de schakel tussen visie, mensen, bedrijfsvoering en
processen. Als manager ben je transparant en verbindend en betrek je medewerkers op een
posi eve manier bij interne ontwikkelingen. Door jouw organisatorische manier van werken,
neem je vlot gefundeerde beslissingen. Je bent in staat om procesma g te opereren en
behoudt het overzicht.
Wat zoeken wij
•

Je hebt een succesvol afgeronde nancieel gerelateerde HBO- of WO-opleiding.

•

Je hebt 3-5 jaar relevante werkervaring als nancieel eindverantwoordelijke binnen
een commerciële organisa e (inkoop, verkoop, voorraad, logis eke processen).

•

Je stuurt een groep formeel en/of informeel van 10-12 mensen moeiteloos aan.

•

Je hebt een sterke energieke en open persoonlijkheid met een 'wil’ om te winnen.

•

Je bent in staat om zelf een plan te maken en deze op te volgen.

•

Je hebt van nature een analy sche, kri sche en nieuwsgierige houding.

•

Je hebt a niteit met IT.

•

Je ervaring met Xl-enz is een grote pr .

Wat bieden wij
Naast een func e met veel vrijheid en verantwoordelijkheden, bieden wij ook volop ruimte
voor aandacht en ontwikkeling. Je komt terecht in een groeiende en innova eve organisa e,
waar al jd ruimte is voor goede ideeën of ini a even. Daarnaast mag een marktconform
salaris van maximaal € 50.000, 25 vakan edagen (bij een full me aanstelling),
reiskostenvergoeding en een goede pensioensregeling natuurlijk niet ontbreken. Wij
s muleren bijscholing als dit een bijdrage levert aan specialis sche kennis t.b.v. Hengst
Footwear.
Wil je meebouwen aan een groeiende organisa e, vind je het leuk om in een interna onale
omgeving te werken? Reageer dan snel!
Overtuig ons en we maken graag kennis met jou. Stuur je cv en mo va e t.a.v. Belinda van
Drie (HRM)naar: vacature@hengs ootwear.com. Voor vragen over de func e kun je contact
opnemen met HRM via het volgende telefoonnummer: 0643155729 (ook buiten
kantooruren). Gesprekken zijn gepland in week 49 en week 50 2021.
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Wij werven en selecteren zelf onze kandidaten en stellen daarom acquisi e n.a.v. deze
vacature niet op prijs!

