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Vacature: Adviseur Financial Support
Ben jij de rots in de branding waar de business op kan bouwen? Is jouw motto het kan altijd
anders, het kan altijd beter? En heb je affiniteit met cijfers? Dan hebben wij een mooie functie
voor jou bij het Sustainability & Support team van de nummer 1 in de markt. Dit enthousiaste
en dynamische team is opzoek naar nieuw talent!
Het Sustainability & Support team is onderdeel van de netwerkorganisatie van de Opdrachtgever)
en verantwoordelijk voor de team overstijgende en tactische activiteiten op het gebied van onder
andere energiemanagement, circulariteit en financial support. Daarnaast hebben wij ons als team
vol enthousiasme aangesloten bij de Agile transformatie.
Jouw Rol
Je gaat direct aan de slag als adviseur Financial Support op een aantal complexe projecten. Je bent
hierin het financiële geweten van de business. Je bent op de hoogte van alles wat er speelt in de
business en weet dit juist te vertalen naar financiële gegevens. Daarnaast zorg je ervoor dat de
verschillende teams altijd inzicht hebben in hun spend zodat op basis daarvan de juiste beslissingen
kunnen nemen. Om dit te kunnen realiseren ben je constant bezig om bestaande processen te
optimaliseren en waar mogelijk te automatiseren in samenwerking met alle financieel gerelateerde
afdelingen binnen de Opdrachtgever.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Het opstellen en monitoren van een actueel en integraal financieel overzicht (weglaten);
- Advies leveren voor het optimaliseren van de financiële processen
- Faciliteren van de verschillende teams binnen een Agile werkklimaat;
- Financiële kansen in kaart brengen en de vertaalslag weten te maken naar de business in
samenwerking met de overige financiële afdelingen;
Jouw profiel
● Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding
● Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
● Je bent een afmaker, resultaatgericht en hebt een groot doorzettingsvermogen
● Ervaring met het managen van complexe projecten
● Je hebt affiniteit met cijfers
● Je bent proactief, assertief, kunt goed samenwerken en je bent communicatief vaardig.
● Je kunt goed analyseren, gestructureerd denken en het overzicht bewaren
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Wat bieden wij jou?
● Uitdaging en werken in een assertief en gemotiveerd team
● Grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid
● Talentontwikkeling en opleiding
● Goede doorgroeimogelijkheden

Locatie: Den Haag/Amersfoort/Amsterdam
Opdracht: Vast dienstverband
Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de opdrachtgever
wordt voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden.
Wil je meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail:
marcel@olifantconsultancy of bel: 06-50237960

