AVIAREPS is met meer dan 300 reisgerelateerde opdrachtgevers ‘s werelds
toonaangevende specialist in de vertegenwoordiging van o.a. airlines, bestemmingen
en cruisemaatschappijen. De kerntaken van AVIAREPS zijn o.a. sales & marketing,
public relations, reclame, (online) marketing, ontwikkeling en beheer van websites
en financiële diensten.

Senior Finance Controller Benelux
AVIAREPS is wereldwijd de marktleider op het gebied van Marketing, Communicatie, PR en Destination Management als
luchtvaart vertegenwoordiging. In ons kantoor in Hoofddorp werken wij voor een groot aantal bestemmingen wereldwijd
en luchtvaartmaatschappijen zoals Malta, Kroatië, Malediven, Trentino, Estland, de Europese Comissie, TAP Air Portugal,
Air Transat en Air Baltic.
Wat ga je doen?
Jij bent het financiële aanspreekpunt voor zowel onze internationale opdrachtgevers als onze leveranciers. Als deel van het
management team controleer, beheer en rapporteer je het budget en maakt prognoses van de financiële resultaten.
Daarnaast stuur je medewerkers aan die de financiële gegevens aanleveren en inboeken.
Je verantwoordelijkheden:







Bepaalt en levert de financiële kerncijfers.
Controleert en beheert de financiële maand- en kwartaal rapportages, evenals de geconsolideerde jaarrapporten
volgens de nationale en Europese boekhoudrichtlijnen.
Ondersteunt de monitoring en rapportage van onze internationale vestigingen en neem je deel aan groep brede
projecten.
Levert een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het interne controlesysteem van AVIAREPS Benelux.
Bent verantwoordelijk voor onafhankelijke uitvoering en coördinatie van (ad hoc) analyses om de key performance
indicators te bepalen voor het management.
Stelt de interne winst- en verliesrekening op, levert de managementrapportage en draagt bij aan van een functioneel
risicomanagement.

Wie ben jij?
Als onze nieuwe collega:









Heb je een relevante opleiding en werkervaring op minimaal MBO-niveau in bedrijfskunde met een focus op
controlling, finance en boekhouding.
Beschik je over enkele jaren ervaring in het financiële werkveld, ervaring in de luchtvaart is een pré.
Word je blij van een hectische werkomgeving en weet je van aanpakken.
Beschik je over een flexibele en internationale instelling.
Je staat bekend om een accurate en gestructureerde aanpak en heb je een hoog analytisch denkvermogen.
Excel is je steun en toeverlaat, de omgang met ERP programma's is je bekend, kennis van SAGE/SAP B1 is een extra
pluspunt.
Je kunt goed zelfstandig werken maar ook werken in teamverband vind je prettig.
Je bent communicatief sterk en spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels, eventuele beheersing van de Duitse
taal is een pré,

Wat bieden we jou?
Werken bij AVIAREPS betekent een afwisselende baan in een gezellig, internationaal georienteerd team op ons kantoor in
Hoofddorp. Uiteraard bieden we je goede arbeidsvoorwaarden en een salaris overeenkomstig je opleiding, kennis en
ervaring. Daarnaast hebben we ook: gezellige borrels, teamevents, pensioen, reiskosten- en thuiswerkvergoeding. Flexibele
werkindeling en thuiswerken behoren tot de mogelijkheden.

Ben jij de collega die we zoeken? Dan zien we jouw CV en korte motivatiebrief heel graag voor 15
maart tegemoet!
Contact
Ben je enthousiast geworden en kan je niet wachten? Neem dan contact op met Suzanna Daane-Snijders via
benelux@aviareps.com of per tel: 020-5200283.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

