Financial Controller (24u)
Wil jij bijdragen aan het snelst groeiende, meest duurzame en groene logistieke netwerk van Europa?
Ben je in staat alle financiële stromen onder controle te hebben en ondertussen te kijken naar
verbetervoorstellen? Ben je gedreven, heb je passie voor het vak en hou je wel van een uitdaging?
Dan zou deze functie goed bij je passen!
Over ons
Wij zijn Homerr, de scale-up die de wereld van logistiek flink aan het opschudden is. Door onze
slimme én duurzame oplossingen, maken we de groeiende markt van online aankopen echt
future-proof. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van busjes die toch al onderweg zijn,
waarmee we direct tot 79% CO2 uitstoot besparen.
Dit concept slaat aan en we groeien dan ook ontzettend hard. Ook zorgt onze innovatieve IT afdeling
er bijvoorbeeld nog eens voor dat het voor de consumenten veel makkelijker, sneller en inzichtelijker
is. Met een team van ambitieuze enthousiastelingen die gepassioneerd zijn over duurzaamheid en
optimalisatie, maken we de logistieke sector elke dag een stukje groener. Iedere dag weer worden we
een stukje beter en vieren we nieuwe mijlpalen.
De functie
In de rol van Financial Controller ben je verantwoordelijk voor onze financiële administratie en het
verder professionaliseren onze Finance-afdeling. Je bent betrokken bij het uitvoeren, bedenken en
schalen van alle financiële aspecten van onze snelgroeiende scale-up. Denk hierbij aan financiële
rapportages, budgetteringen, in- en verkoop en de loonadministratie. Je signaleert risico’s, initieert
verbeteringen en bent sparringpartner voor het MT.
De verantwoordelijkheden:
● Het uitvoeren van de dagelijkse financiële operationele taken en het verder professionaliseren
van onze financiële processen en procedures;
● Beoordelen van in- en verkoopfacturen en processen die afwijken van standaarden, deze
kritisch analyseren, corrigeren, bijwerken en dit terugkoppelen;
● Bijdragen aan diverse financiële interne en externe management rapportages, budget,
forecast, cashflow en je hebt een aandeel in het begrotingsproces en de jaarrekening;
● Ondersteuning van aanvullende projecten / werkzaamheden, zoals financiële rapportages, de
jaarlijkse financiële overzichten en verschillende belastingaangiften etc.
Wie zoeken wij?
● Afgeronde Bachelor of Master opleiding met minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een
financiële functie (Controlling, Accounting, Reporting);
● Je hebt affiniteit met duurzaamheid, technologie en het werken in een start-up/scale-up;
● Je denkt proactief mee, werkt gestructureerd en kan goed met Excel/Sheets omgaan;
● Je bent een teamspeler, leergierig en circa 24 uur per week beschikbaar.
Wat bieden wij?
● Een goed salaris, leuk team en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei;
● Een uitdagende functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheden en je krijgt de ruimte om
nieuwe ideeën te implementeren;
● Werken in een ondernemende, ambitieuze en duurzame scale-up in Amsterdam;
● De dagelijkse lunch is geregeld en we hebben een fanatieke vrijdagmiddagborrel. En soms
op donderdag...
Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan een mailtje naar career@homerr.com met je CV en motivatie. Mocht je eerst meer
informatie willen, bel of mail dan even met Gijs via 06 255 244 33 of gijs@homerr.com

