BioMCN B.V. is één van de grootste methanolproducenten in Europa en is het eerste bedrijf ter
wereld dat industriële hoeveelheden bio-methanol van hoge kwaliteit produceert en verkoopt. De
ambitie is om in de toekomst de output van bio-methanol te verhogen en daarmee een bijdrage te
leveren aan het verder vermijden van het gebruik van fossiele grondstoffen. BioMCN is onderdeel van
de OCI groep en werkt hierbinnen als zelfstandige entiteit. Voor onze locatie in Farmsum zijn wij op
zoek naar een:

Finance Manager
De functie
Als Finance Manager:










Ben je hiërarchisch gesitueerd onder de Managing Director en rapporteer je functioneel aan de
Financieel Directeur van de OCI groep;
Geef je leiding aan de afdeling Finance, een team van vier medewerkers;
Ben je verantwoordelijk voor de planning en control cyclus;
Zorg je voor tijdig, betrouwbare en accurate financiële cijfers en rapportages met bijhorende
analyses en toelichting;
Verzorg je de in- en externe financiële rapportages (inclusief jaarrekening) binnen
concernverband;
Ben je lid van het Management Team en lever je een waardevolle bijdrage aan het realiseren
van de ondernemingsdoelstellingen;
Adviseer je het Management over de inrichting en uitvoering van de financiële processen;
Heb je de intentie om de financiële processen steeds efficiënter te laten verlopen;
Ben je de inspirator van je team en weet je bij in- en externe stakeholders draagvlak te
creëren voor je plannen en activiteiten.

De functie-eisen:
Als Finance Manager:








Heb je een afgeronde HBO/WO opleiding in bedrijfseconomische richting (BE/BA of
accountancy) en bij voorkeur ervaring met Hyperion, SAP en Excel;
Heb je minimaal 3-4 jaar ervaring als Finance Manager in een technische- of industriële
omgeving;
Heb je ervaring als supervisor/manager van een klein team;
Heb je een stevige persoonlijkheid, ben je stressbestendig, werk je pragmatisch en
gestructureerd;
Beschik je over uitstekende communicatieve- en analytische vaardigheden;
Ben je in staat om draagvlak te creëren, je omgeving te inspireren en te overtuigen van
veranderingen;
Heb je een stevige ambitie en drive om op je vakgebied verder te ontwikkelen.

Wat bieden wij:
Een uitdagende werkomgeving waarin kwaliteit, flexibiliteit en professionaliteit voorop staan en je een
grote mate van vrijheid, professionele zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling zult ervaren. In
deze mooie functie krijg je de ruimte om je eigen ideeën vorm te geven en een belangrijke bijdrage te
leveren aan de inrichting van onze Finance afdeling. BioMCN kent een prettig werkklimaat, uitstekende
arbeidsvoorwaarden en je krijgt de ruimte om je persoonlijke ambities te realiseren.
Interesse?
Spreekt de functie van Finance Manager je aan en denk je een bijdrage te kunnen leveren aan het
succes van onze organisatie? Solliciteer dan direct via sollicitatie@biomcn.eu. Als onderdeel van de
sollicitatieprocedure kan er een assessment plaatsvinden. Meer informatie over BioMCN kun je vinden
op www.biomcn.eu. Heb je functie-inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Bennie Wolters
(088- 6647735). De sluitingsdatum van de vacature is 5 mei 2019.

