Vacaturenummer 2019.13
Vanwege uitbreiding is RENDO op zoek naar een

SPECIALIST FINANCIËN
(32-40 uur)
Als Specialist Financiën ga je samen met het financiële team zorgen voor een tijdige en correcte verwerking van
fiscale en financiële gegevens, zodat de administratie telkens een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en
met deze financiële informatie bijdraagt aan het succes van de organisatie. Zelf vind je het een uitdaging om de
kwaliteit van de financiële processen in ruime zin te verbeteren en de AO/IC blijvend te verbeteren door het
implementeren van efficiënte en effectieve processen en interne controle.
De volgende werkzaamheden behoren onder andere tot je taken:
• Signaleren van mogelijke financiële knelpunten;
• Opstellen en bijhouden van de AO/IC van de financiële administratie;
• Voorbereiding (accountants-)controles;
• Het opstellen van positon papers (o.a. waardering van de assets) t.b.v. de jaarrekeningcontrole;
• Maken van managementrapportages, jaarrekeningen, liquiditeitsplanningen en budgetten;
• Opmaken van fiscale aangiften en daarnaast uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden op fiscaal
gebied;
• Procesmatig (mede) beoordelen van situaties/gegevens inzake financiën en audits;
• Procesverbeteringen zien en oppakken;
• Testen van wijzigingen in het financiële ERP-pakket.
Wie zijn wij?
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO wil als
netwerkbedrijf onderscheidend zijn in het faciliteren van lokale en regionale initiatieven in haar werkgebied.
RENDO is op deze terreinen partner van haar negen aandeelhoudende gemeenten. Belangrijke speerpunten
voor de komende jaren zijn de toename van groen gas in het RENDO-netwerk, onderzoeken van mogelijkheden
naar toepassing van waterstof in het distributienetwerk, het elektrische-net gereed maken voor de toekomst en tot
slot het aanleggen van glasvezel netwerken in Drenthe en Overijssel.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een opgeleide professional met minimaal een afgeronde HBO-opleiding, richting accountancy of
bedrijfseconomie. Ruime werkervaring met administratieve processen, consolidatie en reporting Je bent een open
persoon die sterk in zijn schoenen staat en beschikt over een goede mix van analyse-, IT en (financiële)
datakennis. Ook weet je grote lijnen te halen uit complexe informatie en ben je cijfermatig sterk. Daarnaast
beschik je over goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling). Tot slot kun je op heldere
wijze van gedachten wisselen over fiscaliteit en ben je altijd uitstekend op de hoogte van relevante ontwikkelingen
op dit gebied.
Wat bieden wij jou?:
Werken bij RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale
omgeving met prima arbeidsvoorwaarden. De functie wordt uitgevoerd bij RENDO te Meppel met als standplaats
Meppel.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer P.
Pittau, Manager Controlling & Regulering, 0522 – 856 808, of met Irma Plate-Wierda, Personeelsconsulent, 0522
– 856 410 (di-wo-do).
Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, dan is RENDO op zoek naar jou! Solliciteer
door je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling HRM te sturen: vacatures@rendo.nl.
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