Brand Energy & Infrastructure Services
is toonaangevend als dienstverlener
in de industriële, bouwgerelateerde en
infrastructurele marktsegmenten. Met
BRAND hebben opdrachtgevers één
aanspreekpunt voor Access, Isolatie en
Coatings.
Tot onze services behoren steigerbouw, rope access, hoogwerkers, thermische isolatie, akoestische isolatie, tracing, fireproofing, conserveren,
asbestsanering en offshore services.
BRAND is onderdeel van de Amerikaanse multinational Brand Industrial Services, Inc. (BrandSafway). De wereldwijde organisatie is actief in 30
landen en heeft ruim 32.000 werknemers in dienst in meer dan 350 locaties. Voor de Benelux organisatie van BRAND zijn circa 3.000 professionals
werkzaam. In Verenigde Staten opereert de organisatie onder de naam BrandSafway. Op de internationale markten worden de specialistische
diensten en produkten aangeboden onder diverse bedrijfsnamen zoals Aluma Systems, Brand Energy & Infrastructure Services, Hünnebeck en
SGB.
Voor de business unit Infra, die met complexe bekistings- en access-oplossingen betrokken is bij veel ingewikkelde wegenbouw-, spoor- en luchthavenbouwprojecten, zijn wij op zoek naar een ervaren en enthousiaste

OPERATIONEEL CONTROLLER
Wat ga je doen?
In de functie van Operationeel Controller ben je verantwoordelijk voor het op een zodanige wijze begeleiden en controleren van alle financiële,
administratieve en economische zaken binnen Infra, dat aan de hand van jouw bevindingen en adviezen een optimaal beleid kan worden ontwikkeld, bijgesteld dan wel uitgevoerd.

Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden behoren:









het aanleveren van uniforme informatie noodzakelijk voor een correcte financiële rapportage;
het controleren en analyseren van de maandelijkse resultaten rekening en balans, en adviseren ter verbetering;
het (on)gevraagd voorzien van het management van advies en heldere/relevante stuurinformatie; je fungeert als businesspartner 		
van het management;
het mede helpen formuleren van het ondernemingsbeleid en dit beleid op duidelijke en doelmatige wijze communiceren;
het, op basis beschikbare informatie, opstellen van budgetten en forecasten;
het uitoefenen van toezicht op de administratieve organisatie en interne controle alsmede het bewaken van procedures;
het controleren en autoriseren van die zaken zoals vastgelegd binnen het interne Controle Raamwerk;
Ondersteunen bij het verder ontwikkelen en verbeteren van financiële processen en procedures

Je rapporteert aan de Finance manager en binnen de business unit Infra aan de Director Civil & Infrastructure. Je geeft leiding aan een klein team
van (project)administrateurs. Jouw standplaats is Hoogeveen, maar je bent ook bereid om andere projectlocaties te bezoeken.

Wie zoeken wij?
Als Operationeel Controller beschik je over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau en heb je minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke
functie liefst binnen een internationale (bouw)technische organisatie. Je bent proactief, beschikt over goede communicatieve vaardigheden
waaronder het aanspreken van collega’s op het aanleveren van gegevens. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in
woord als geschrift, is belangrijk.

Wat bieden wij?
Wij bieden een mooie baan in een groeiend en klantgericht bedrijf, waarin je een nieuwe impuls kan geven aan je carrière vanuit een verantwoordelijke, veelzijdige en dynamische positie. Hierbij horen uiteraard een goed salaris en een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een leaseauto, 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen en ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Brand biedt de persoonlijkheid van een middelgroot bedrijf met de voordelen van een multinational.

Zo kun je solliciteren:
Je motivatie en CV kun je per e-mail sturen naar: RECRUITMENT_NL@BRANDSAFWAY.COM

