Head of Finance (40 UUR)

Wat doe je?
•

•

•
•

Verantwoordelijk voor de lange termijn outlook,
jaarlijkse begroting en periodieke forecast incl.
periodieke reviews
Neerzetten van een sterke finance fundering:
reviewen, optimaliseren & automatiseren van finance
processen
Opzetten van management reporting (weekly
performance, cashflow, variances), Ops en Comm KPI's
Finance Business Partner voor MT, collega's binnen
Sales, Inkoop/SC en (online) Marketing & liaison 3e
partijen

Formule 1 circuit zoekt Head of Finance.
CM.com Circuit Zandvoort, was nog nooit zoveel in het nieuws. Hét moment om aan boord te komen. Een organisatie met
een grote ambitie in uitvoering! CM.com Circuit Zandvoort, met haar rijke auto(sport) heritage, ontwikkelt zich als brede
business en leisure evenementenlocatie, met in de nabije toekomst uitbreiding van congres- en events faciliteiten.
CM.com Circuit Zandvoort is snel groeiende en op zoek naar een ondernemende, business-minded en tegelijkertijd handson Head of Finance. In deze brede positie ben je als financiële rechterhand van de CEO end-to-end verantwoordelijk voor
Finance. Je bent de “go-to person” voor alle financieel gerelateerde topics, zowel voor alle collega’s als richting externe
partijen.
Als Head of Finance weet jij de vertaalslag te maken van het strategisch plan naar de juiste financiële processen & KPI’s.
Om dit te doen begin je met het neerzetten van een sterke en schaalbare finance fundering. Denk hierbij aan (her)inrichten
en automatiseren van het facturatieproces en het opzetten van een (geautomatiseerde) weekly performance en cashflow
rapportage, monthly P&L en costcenter structuur. Jij zorgt voor een strakke financiële afsluiting en betrouwbare cijfers. Als
Head of Finance neem jij het voortouw in hoe de financiële structuur en processen moeten worden ingericht, ook kijkend
naar de verdere groei van CM.com Circuit Zandvoort. Als jij een goede business case hebt over het efficiënter inrichten van
processen, bijvoorbeeld door te investeren in nieuwe tooling: make it happen!
Als Head of Finance acteer je daarnaast als finance business partner voor de gehele organisatie. Je neemt de lead in het
budget & forecast proces, zorgt voor scherpe periodieke performance rapportages & analyses (P&L, BS, Cashflow, Variance
Analysis, Latest Estimates) die je in de business review meetings bespreekt. Samen met jouw collega’s bepaal je daarnaast
wat (per discipline) de key drivers en onderliggende KPI’s zijn. Dit vertaal je vervolgens naar (customized) performance
dashboards, zodat je de business hier actief op kan sturen. Door de groei van CM.com Circuit Zandvoort zal je actief
betrokken zijn bij diverse business cases rondom nieuwe klanten, uitbreiding, investeringen en strategische partnerships.

Naast de verbeterprojecten die je zélf gaat initiëren, zal je een cruciale rol gaan spelen in de reeds ingezette
verbetertrajecten, zoals het heralloceren en deels insourcen van enkele administratieve processen, het inrichten en
uitnutten van kostenplaatsen en budgethouderschap, het optimaliseren van cash-management en de
liquiditeitsprognoses van de groep tot en met het uitdiepen & optimaliseren van de interne rapportages richting
Directie en management.
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WAAR KOM JE TE WERKEN?
CM.com Circuit Zandvoort is volop in ontwikkeling. Met het 4,3 kilometer lange Grand Prix Circuit, 25 pitboxen, 2 ruime
paddocks, 15 VIP-ruimtes, een compleet gemoderniseerd media center, 3 parkeerterreinen en 2 nieuwe circulaire zakelijke
evenementenlocaties (Dutch Grand Prix-loungen en de Champions Lounge) is Circuit Zandvoort - met haar rijke heritage veruit de meest veelzijdige plek aan de Noordzee.
Je komt te werken in het hart van het circuit, recht boven de pitstraat is je kantoor. Je belangrijkste stakeholders zijn team
commercie, directeur, administratie, operations, facilitair manager, sporting manager en F&B manager. Je rapporteert aan
de algemeen directeur.
WAT NEEM JE MEE?
•
•
•
•
•
•
•

Opleidingsniveau: Afgeronde HBO opleiding (in een bedrijfseconomische richting)
Ervaring: Minimaal 5 jaar werkervaring
Vaardigheden: Kennis van Microsoft Office, Exact/AFAS is vereist. ADP, SEM is een pre
Communicatief sterk, zowel in het Nederlands als Engels
Sterk ontwikkeld analytisch en cijfermatig inzicht
Hands-on attitude, pragmatisch en actie gericht
Humor, positief ingesteld en gericht op samenwerken

WAT BIEDT CIRCUIT ZANDVOORT JOU?
• Een functie met veel verantwoordelijkheid én vrijheid waar je zichtbaar bent, het verschil kan maken en onderdeel
kan zijn van het verwezenlijken van de ambitie
• Een functie in een organisatie die sterk in ontwikkeling is
• Deze functie wordt ingevuld op basis van 40 uur per week
• De standplaats is Zandvoort
• Wij bieden een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
HOE NU VERDER?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Stuur jouw CV en motivatie graag via sollicitatie@circuitzandvoort.nl.
Ook voor meer informatie over deze vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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