Dit resulteert in sterke, relevante en
aantrekkelijke merken die passen in de life
style van onze klanten. Met deze manier van
werken willen we de partner zijn waar onze
on- en off-trade klanten de voorkeur aan
geven.
De organisatie heeft haar hoofdkantoor in
Schiedam en is competitief, heeft een platte
structuur en een hands-on karakter. Onze
werknemers zijn betrokken, agile en gedreven
door de consument.

Koninklijke de Kuyper is opgericht in 1695 en
een 100% familiebedrijf.
Koninklijke de Kuyper is een bekend bedrijf dat
wereldwijd premium likeuren en gedistilleerd
verkoopt. We exporteren naar meer dan 100
landen en hebben ambitieuze groeiplannen.
We zijn trots op ons ondernemerschap en
creëren merken die gebaseerd zijn op een goed
begrip van wat consumenten motiveert.

Koninklijke de Kuyper BV in Schiedam is op zoek naar een:

Teamlead Accounting (m/v)
0,8-1,0 FTE
De Financiële Administratie bij De Kuyper bestaat uit 6 personen. De Teamlead Accounting zal onder leiding van de
Head of Accounting het 3-koppige team verantwoordelijk voor Accounts Payable (AP), Accounts Receivable (AR) en het
verwerken van Cash & Banks (C&B) aansturen en mede zorgdragen voor op juiste wijze administreren binnen alle
entiteiten van de Kuyper groep.
Werkzaamheden:
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn veelzijdig en je acteert in een dynamische internationale omgeving.
Aansturen medewerkers Accounts Payable, Accounts Receivable en Cash & Bank
 Dagelijks operationeel leiding geven aan het team AP AR en C&B
 Eerste aanspreekpunt zijn voor het team voor alle operationele zaken
 Pro-actief het escalatieproces uitvoeren
 Plannen van de werkzaamheden en afstemmen met de medewerkers
 Regelmatig teamoverleg
 Doelstelling voor het jaar formuleren
 Gedurende het jaar voortgangsgesprekken met de medewerkers houden m.b.t. de doelstellingen
 1 keer per jaar beoordelingsgesprek houden
Accounts Payable
 Verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige verwerking van de leveranciersfacturen in QAD
 Werkkapitaal management
 Tijdige betaling van de vervallen leveranciersfacturen
 Juistheid en volledigheid van de crediteuren, openstaande posten bewaken
 Alle onbekende betalingen en ontvangsten uitzoeken
 Specifieke aandacht voor de “netting” klanten (klant=leverancier)
Facturen flow
 Zorgdragen voor een juiste en tijdige verwerking van de ontvangen goederen- en kostenfacturen
 Toezien op een juiste codering van de facturen
 Trainen van de medewerkers in het gebruik van Easy Systems (digitale verwerking van facturen in omloop)
 Medewerkers instrueren over juist gebruik GL rekeningen
 Optimalisatie en functioneel beheer van het facturenflowsysteem
Cash & Bank
 Dagelijkse aansluiting van de banken met General Ledger
 Schonen van alle betreffende Tussenrekeningen en kruisposten
 Verkopen van Vreemde valuta (dollars en ponden)
 Onbekende betalingen en ontvangsten uitzoeken
 Proces rondom Company Credit Cards bewaken
 Verantwoordelijk voor tijdige en juiste uitvoering van betalingen
General Ledger
 Verantwoordelijk voor de juistheid van de G/L accounts behorende bij AP AR PR en C&B
 Maandafsluiting: uitvoeren van alle voor de maandafsluiting noodzakelijke activiteiten
 Jaarafsluiting: aanleveren van benodigde specificaties voor de accountants

Het profiel
 Financiële opleiding op HBO niveau;
 Minimaal ervaring binnen complexere administraties met meerdere entiteiten;
 Ervaring binnen de retail en/of FMCG branche is een pré;
 Affiniteit met systemen;
 Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal;
 Ruime ervaring met Excel.
Je bent een expert op het gebied van financiële processen en je bent in staat om deze kennis te vertalen naar de
dagelijkse praktijk. Je bent cijfermatig analytisch sterk, nauwkeurig, proactief en resultaatgericht. Tevens ben je
klantgericht naar zowel interne- en externe klanten. Je staat stevig in je schoenen en bent in staat een evenwicht te
vinden tussen procedures en de behoefte van de business. Daarnaast ben je communicatief vaardig en kun je
gestructureerd en planmatig werken.
Ons aanbod
Naast veel afwisseling in een hoogwaardig en open werkklimaat, biedt Koninklijke de Kuyper je alle ruimte voor eigen
initiatief en hechten we zeer aan korte lijnen en directe, persoonlijke communicatie. Daarnaast vinden wij persoonlijke
ontwikkeling belangrijk en krijg je de kans om je binnen je functie te blijven ontwikkelen. Ons arbeidsvoorwaarden
pakket mag er zijn en omvat onder andere een goed salaris, een bonus en een goede verlofregeling. De functie biedt
uitzicht op een vaste aanstelling.
Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en wil jij solliciteren? Stuur dan jouw CV naar Robert Mourits van Walters People
(robert.mourits@walterspeople.nl), bereikbaar op: 06-11475938.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

