
 

 

 

 

 

 

 

Vacature Financieel manager 
 (32-38 uur) 

 

In verband met de nieuwe ambities van onze Financieel manager zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. 

Een geboren leider met een gedegen financiële achtergrond met oog voor de menskant van onze 

organisatie. Je bent namelijk in deze rol meer dan alleen een Financieel manager: door jouw prominente rol 

binnen onze organisatie en je aandeel binnen het MT zullen veel collega’s je opzoeken voor advies en 

ondersteuning. 

We garanderen je een uitdagende rol binnen een dynamische omgeving met veel mogelijkheden om zowel 

de organisatie als jezelf verder te ontwikkelen. De werksfeer is informeel en de lijnen zijn kort: we maken 

graag waar wat we beloven!  

Jouw rol 

• Het verwerken, controleren en analyseren van de boekingen binnen de financiële administraties van 
verschillende vennootschappen in ERP pakket Isah; 

• Het rapporteren en analyseren van de maandafsluitingen, financiële rapportages en jaarrekeningen 
voor de diverse BV’s; 

• Adviserend en signalerend optreden over het te voeren financieel beleid; 

• Beoordelen en verbeteren van processen en het verder automatiseren daarvan; 

• Leidinggeven en coachen van collega’s van de diverse teams; 

• Als lid van ons MT bouw jij mee aan de ambitie en visie van de totale organisatie. 
 

Wat vragen we van jou 

Durf, betrokkenheid, inzet, collegialiteit en flexibiliteit: deze competenties typeren onze VPT-ers.  

Wat we verder belangrijk vinden in deze rol: 

• Je hebt een afgeronde bachelor of master opleiding richting finance of bedrijfseconomie; 

• Je hebt ca. 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;  

• Je hebt een sterk boekhoudkundig en cijfermatig inzicht, analytisch denkvermogen en de capaciteit 
om snel te schakelen en prioriteiten te stellen; 

• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, bent zelfverzekerd en staat stevig in je schoenen; 

• Je bent vernieuwend en neemt zelf verantwoordelijkheid; 

• Je bent energiek en positief ingesteld en je weet een team te motiveren om het maximale resultaat te 
behalen; 

• Je bent toegankelijk want je vervult een centrale rol binnen de organisatie en je vindt het leuk om veel 
verschillende zaken op te pakken. 



 

 

 

 

 

Pagina 2 

Over VPT Versteeg  
VPT is een zeer vooruitstrevende MKB-projectorganisatie en heeft inmiddels grote stappen gezet op het 
gebied van IT en business optimalisatie. Daarnaast streven wij naar werkgeluk voor iedere VPT-er. Aangezien 
werkgeluk niet voor iedereen hetzelfde betekent, gaan we dan ook graag in gesprek om hier voor jou de juiste 
invulling aan te geven. 
 
Wij zijn de innovatieve en creatieve partner in metalen gevelsystemen, met als specialisme complexe 
paneelvormen in staal of aluminium voor diverse toepassingen op onder andere woningen, bedrijfspanden en 
overheidsgebouwen. Wij leveren gevelprojecten in Nederland en België, voor zowel nieuwe gebouwen als 
renovaties. Het succes van onze organisatie heeft zijn oorsprong in een continu investeringstraject in 
machines, maar vooral ook in mensen. 
 
Interesse? 
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je CV en motivatie naar Marlon Stroosnijder, 
personeelszaken@vptversteeg.nl Wij kijken uit naar jouw reactie. 
 
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je altijd contact opnemen met Marjolein Verharen via 
telefoonnummer 0416-662507 of 06-50650948. 
 

Een assessment is onderdeel van onze selectieprocedure. 

Voor meer informatie over onze organisatie: www.vptversteeg.nl  
 

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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