Wie zijn wij?
Smart Robotics, het uitzendbureau voor robots, ontwikkelt en detacheert robots die voor allerlei
taken kunnen worden geconfigureerd. Met dit concept spelen we in op de behoefte aan flexibele
robotica binnen de industrie; logistiek, food- en non-food productie. Na 2,5 jaar geleden te zijn
gestart en met inmiddels een team van 19 man groeien we hard, waarmee opschaling een
belangrijk thema is in ons jonge team. Naar aanleiding van deze groei is Smart Robotics op zoek
naar een financial controller.
Wat ga je doen?
• Controle van alle financiële en boekhoudkundige zaken + verzorgen van BTW aangiftes.
• Toezien op onze financiële resultaten en positie.
• Zorgen voor financiële rapportages en begrotingen
• Adviseren van het management (gevraagd en ongevraagd) bij financieringsvraagstukken,
financiëel beleid + richtlijnen en procedures.
• Bewaken van de planning en control cyclus, het analyseren van bedrijfsresultaten en
meerjarenplanningen opstellen.
Functie-eisen
• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Een afgeronde opleiding richting finance/accountancy/business administration
• 3-8 jaar relevante werkervaring
• Beschikbaar voor 20-36 uur per week
Dit ben jij!
• Je beschikt over een groot gevoel van verantwoordelijkheid
• Je bent zelf startend en zelfsturend ingesteld
• Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent een betrouwbare schakel
• Je bent innovatief, ondernemend en accuraat
Je komt terecht in een jong en dynamisch team, waar je de ruimte en zelfstandigheid krijgt om je
volledig te storten op je rol. Er heerst een prettige en collegiale sfeer bij ons op de werkvloer en
we maken regelmatig tijd vrij voor gezamenlijke teamactiviteiten.
Wat hebben we te bieden?
• We hanteren flexibele werktijden; een goede balans tussen werk en privé vinden we erg
belangrijk.
• We bieden je de mogelijkheid om jezelf op verschillende vlakken verder te ontwikkelen.
• Goede arbeidsvoorwaarden waaronder; een goede pensioenregeling, 30 vrije dagen, reisen onkostenvergoeding.
• Een gezellig team met behulpzame en vriendelijke collega’s. Werkplezier staat op een, en
successen worden gevierd.
Enthousiast? Wij ook! We zien je motivatie en cv graag tegemoet via careers@smart-robotics.nl.

