Wij zijn op zoek naar een gedreven
Assistent financial controller
Elsloo – 32 uur-36 uur
Waar ga je werken?
Mosadex Groep is de totaalleverancier in de
farmaceutische zorgmarkt. Dagelijks bieden wij
vanuit onze dochterondernemingen optimale zorg
en diensten aan 730 zelfstandige apotheken, 460
Service Apotheken, 250 zorgorganisaties, 400
drogisterijen en meer dan 11 miljoen
consumenten.

Wat ga je doen?
Je ondersteunt bij financiële processen gericht op
control volgens de relevante financiële wetgeving
en het organisatiebeleid. Jouw werkzaamheden
bestaan onder andere uit:
• Verrichten van voorbereidende
werkzaamheden voor geconsolideerde cijfers.
• Opstellen van enkelvoudige en
geconsolideerde rapportages met
rapportagetools.
• Verwerken van budgetten in rapportagetools.
• Bouwen en genereren van
liquiditeitsprognoses.
• Inrichten en analyseren van
projectrapportages.

Mensen met ervaring in de accountancywereld
worden uitdrukkelijk gevraagd om te reageren.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden jou een uitdagende rol bij een bedrijf
in beweging. Vanuit deze dynamiek werk je
samen met collega’s van andere teams en
andere. En verder:
•
Flexibiliteit in werkplek en werktijd.
•
Marktconform salaris.
•
Prima pensioenregeling.
•
Opleiding en doorgroeimogelijkheden.
•
Financieel gezond bedrijf.

Solliciteren?
Heb je interesse? Stuur dan vóór 1 oktober 2019
je motivatie en cv naar: E hrm@mosadex.nl.
Vragen over deze vacature mag je ook sturen
naar dit e-mailadres.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Wat vragen wij van jou?
Je signaleert en durft het voortouw te nemen.
Kansen en oplossingen biedt je vanuit een
scherpe blik; met gevoel voor context en control.
Je zet graag een stapje extra en bent eigenaar
van jouw doelstellingen en
verantwoordelijkheden. Je zoekt collega’s op en
bent een prettig mens om mee samen te werken.
• Hbo werk- en denkniveau (HEAO BE/ACC).
• Je bent integer en zorgvuldig.
• Kwaliteit staat voorop.
• Je kunt helder rapporteren in woord en
geschrift.
• Goede kennis van het Officepakket.
• Kennis van financieel administratieve
software, Exact, Lucanet, caseware.
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