VACATURE
Junior/medior Financial Analyst (m/v)
(fulltime)
WIE ZIJN WIJ?
De Feeture Group (Feeture) bestaat uit Penders Voetzorg en CYS Group met wereldwijd circa 750
medewerkers.
Penders Voetzorg levert voetzorg in de meest ruime zin van het woord en heeft 9 vestigingen in ZuidNederland. Naast (semi-) orthopedische schoenen kan de klant hier terecht voor een deskundig advies,
steunzolen, detailhandel in comfortschoenen en voetbehandelingen geleverd door een team van
orthopedische schoentechnici, podotherapeuten, podologen en medisch pedicures.
CYS is ’s werelds grootste producent van orthopedische schoenen. Vanuit productiefaciliteiten in de
omgeving Heythuysen (Nederland), Manilla (Filipijnen) en São João da Madeira (Portugal) levert CYS
wereldwijd in 20 landen aan een breed scala van professionele voetzorgaanbieders.
Voor de beide dochterondernemingen levert Feeture vanuit het Shared Service Center (SSC)
ondersteunende diensten op het gebied van Finance, ICT en Business Intelligence.
Binnen de afdeling finance is het streven om op een zo efficiënt mogelijke manier de hoogste kwaliteit te
leveren voor de Feeture bedrijven. Dit doen we met een menselijke maat waarbij flexibiliteit en collegialiteit
vanzelfsprekend is. Er is een open sfeer waarbij er voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling door
middel van interne en externe opleidingen. De complexiteit is hoog vanwege een internationaal karakter en
gezonde ambities.
Feeture zal op korte termijn orthopedische schoenactiviteiten overnemen van OIM. De organisatie is dus
volop in beweging en groeit. Vanwege deze groei en verdere doorontwikkeling van de afdeling Finance
binnen het SSC zijn wij op zoek naar een Financial Analyst te Heythuysen
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
De functie betreft een afwisselende, brede en dynamische rol waarbij je actief bent in alle financiële
processen. In deze functie ligt de focus op twee hoofdaspecten: i) het vertalen van financiële
gegevens naar verschillende rapportages/analyses en ii) het effectief registreren van financiële
gegevens in ons ERP-pakket. Hierbij combineer je sterk analytisch inzicht met een gestructureerde
werkhouding.
JE WERKZAAMHEDEN BESTAAN ONDER ANDERE UIT:
• Bijhouden en analyseren van liquiditeitsrapportages, maandrapportages en overige reporting aan
stakeholders;
• Controle van concept jaarrekeningen;
• Opstelling VPB voor de jaarrekeningen;
• Kwaliteitscontroles vanuit grotere data-analyses (bijv. crediteurenstand vs. inkooporders, kosten vs.
investeringen, voorraadstromingen etc.);
• Actief ondersteunen van procesoptimalisaties zowel operationeel (bijv. automatisering,
systeemoptimalisatie) als kwalitatief (volledigheid, inzichtelijkheid);
• Bijhouden van procesbeschrijvingen en uitvoeren van interne audits;
• Bewaken van grootboekkaarten inclusief traceren van afwijkingen en daaropvolgend het uitzetten en
opvolgen van vervolgacties (bijv. tussenrekeningen, subledgers AP/AR, trendanalyses v/w
rekeningen en activa);
• Optimaliseren van de dagelijkse operatie (facturen verwerking, maandafsluiting, ad-hoc
vraagstukken);
• Eindejaarswerkzaamheden voor jaarrekeningen;
• Begeleiden van boekenonderzoeken;
• Opstellen loonjournaalposten en inlezen betaalruns voor salarissen.

JOUW PROFIEL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde financiële opleiding op HBO niveau;
Enkele jaren aantoonbare relevante werkervaring;
Kosten- en baten bewustzijn tijdens het dagelijkse werk;
Affiniteit met retail/maak-industrie en zorg;
Ervaring met een ERP pakket, zoals Navision, en in staat zijn om Business Central je snel eigen te
maken;
Ervaring met Microsoft Office en in het bijzonder Excel;
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré;
Competenties: Accuraat, gedisciplineerd, kritisch en analyserend vermogen;
Op korte termijn fulltime beschikbaar.

INTERESSE GEWEKT?
Wij willen je helpen om het beste uit jezelf te halen en we geven je graag de kans om te groeien en je
verder te ontwikkelen met de ondersteuning van jouw collega’s, je manager en onze organisatie. Werken
bij de Feeture Group betekent werken bij een organisatie die ambitieus en gedreven is. Zijn dit waarden
die jou aanspreken en inspireren om elke dag weer met plezier te werken? Dan zou de Feeture Group wel
eens perfect bij jou kunnen passen!
Vragen? Dan stel ze gerust! We willen je graag beter leren kennen. Je kunt je motivatiebrief met CV sturen
naar: vacature@pendersvoetzorg.nl ter attentie van mevrouw Linda Berkers (HR Manager). Mocht je
inhoudelijke vragen over de vacature hebben dan kun je je richten tot Bart Debats (Global Accounting
Manager) via 06 – 46 75 01 29.
Meer informatie over onze organisaties kun je vinden op onze websites:www.pendersvoetzorg.nl en www.cysgroup.eu.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

