RMN is op zoek naar een

Teamleider Financiën

Reinigingsbedrijf Midden Nederland
(RMN) is een gemeenschappelijke
regeling van de gemeenten Baarn,
Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest
en Zeist.

Wij zijn specialist in afvalinzameling,
straatreiniging, beheer openbare ruimte
en zorgen met onze werkzaamheden
voor een aangenaam straatbeeld.
Met ruim 170 collega’s in de
binnen- en buitendienst bedienen
wij ruim 100.000 huishoudens.

Jouw taken
• het geven van leiding aan een team van circa 4 medewerkers;
• verantwoordelijk voor het voeren en bewaken van de administratie van
RMN en daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
• coördinatie interim en eindejaar controle accountant;
• verzorgen en/of bijdragen aan interne en externe informatievoorziening
zoals P&C cyclus, kwartaalrapportage aan deelnemers Dagelijks en
Algemeen Bestuur;
• realiseren van procesverbeteringen.
Jij
• hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van bedrijfseconomie;
• hebt ervaring met het aansturen van een team;
• hebt ruime kennis en ervaring met (gemeentelijke) financiële
administratieve en met het toepassen van de regels uit het BBV;
• hebt kennis en ervaring met AFAS;
• hebt goede communicatieve- en adviesvaardigheden;
• beschikt over een sterk analytisch inzicht en kunt prioriteiten stellen;
• kunt in drukke tijden het overzicht bewaren en blijft accuraat;

RMN is jong en dynamisch.
De werksfeer is informeel.

Motivatie en enthousiasme
vinden wij erg belangrijk.

• bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt.
Wij bieden
• een afwisselende functie voor 36 uur per week bij een no-nonsense
organisatie;
• de ruimte om je functie nader vorm te geven en uit te bouwen;
• alle kans om je eigen ambities te ontwikkelen en waar te maken;
• een marktconform salaris gebaseerd op kennis en ervaring (indicatief
schaal 11) van de CAO-SGO
Solliciteren
Solliciteren kan voor 31 mei 2022 via sollicitatie@rmn.nl. Neem voor
aanvullende informatie over de functie contact op Jan Dirk Nijkamp directeur
a.i., zaken via 06-48265994
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

