Assistent Controller (40 UUR)
Formule 1 circuit zoekt Assistent Controller.
CM.com Circuit Zandvoort was nog nooit zoveel in het nieuws. Dit is hét moment om aan boord te komen bij onze
organisatie, die barst van ambitie! De organisatie van dit Formule 1 circuit, met haar rijke auto(sport) heritage, ontwikkelt
zich tot brede business en leisure evenementenlocatie, met in de nabije toekomst uitbreiding van congres- en events
faciliteiten gepland.
CM.com Circuit Zandvoort groeit snel en is voor de afdeling Finance op zoek naar een leergierige, ambitieuze, hands-on
Assistent Controller die mee wil bouwen aan verdere professionalisering van de afdeling en uitdagingen niet schuwt.

Algemeen
Je analyseert, controleert en adviseert vanuit jouw financiële achtergrond, je zorgt er samen met de Financial Controller
voor dat de organisatie ‘in control’ is en je biedt ondersteuning aan de financiële administratie.
Plaats in de organisatie
Je maakt onderdeel uit van de afdeling Finance (3,4 FTE) en rapporteert aan de Head of Finance.
Functieomschrijving
De werkzaamheden zien er als volgt uit:
• Ondersteunen bij het opstellen van:
o Jaarbudget
o Maandafsluiting
o Forecast;
• Opstellen van voor- en nacalculaties van evenementen;
• Mede-ontwikkelen van dashboards in Power BI;
• Vastleggen en verbeteren van processen en financiële rapportages;
• Ondersteunen bij overige rapportages, waaronder balansspecificaties en kasstroomoverzicht;
• Ondersteunen van de crediteuren- en debiteurenadministratie;
• Voorbereiden van betalingen en Btw-aangiftes;
• Back-up van de Administratief Medewerkster.

Profiel
Wij zoeken iemand:
• Met een afgeronde hbo-opleiding en 1 à 2 jaar relevante werkervaring;
• Met uitstekende kennis van Microsoft Office. Kennis van AFAS Online en Power BI is een pré;
• Die leergierig is, communicatief vaardig is, graag midden in de organisatie staat, oog heeft voor detail en mee wil
groeien.
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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 Lounge en de Champions Lounge) is CM.com Circuit Zandvoort veruit de
meest veelzijdige plek aan de Noordzee.
Je komt te werken in het hart van het circuit, naast de pitstraat is je kantoor.
WAT BIEDT CIRCUIT ZANDVOORT JOU?
• Een functie in een organisatie die sterk in ontwikkeling is, waar je het verschil kan maken en onderdeel bent van
het verwezenlijken van de ambitie
• 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.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Vincent Valstar (Head of Finance) via
vincent@circuitzandvoort.nl of 06 13 43 08 29.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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