
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 ISO Group 

 CFO 
 
 Maakt internationale ambitie mogelijk 

 
 

 
Standplaats:  Gameren   
 

 
1. ISO GROUP 
 
ISO Group is als familiebedrijf in 2002 gestart en uitgegroeid tot een toonaangevend en innovatief 
producent van hightech automatiseringsoplossingen voor de bedekte tuinbouw. De klanten van ISO 
Group realiseren hierdoor een hogere efficiencygraad en uniforme kwaliteit van producten. De 
bedekte tuinbouw kent een sterk seizoensgebonden dynamiek. ISO Group beschikt over hoogwaardige 
technische kennis in onder andere vision- en roboticatoepassingen. ISO Group maakt een sterke groei 
door en focust op lange termijn relaties, continue ontwikkeling van slim uitgedachte machines en het 
bieden van excellente service. 

ISO Group telt circa 70 medewerkers. De marktkansen zijn groot, het vooruitzicht is lonkend en de 
onderneming zal dan ook sterk doorgroeien. Deze groei brengt uitdagingen met zich mee en dienen 
een beheersbaar verloop te kennen. Daarin gaat de nieuwe cfo een voorname rol in spelen.   

ISO Group ontwikkelt snel door naar de volgende fase in haar levenscyclus, welke zich onder andere 
kenmerkt door robuuste groei, sterke internationalisering, digitaliseren, in control komen en blijven 
en focus op resultaat.  

 
 
 
 
 
 
 
Naar de website: https://iso-group.nl en zie:  

https://www.youtube.com/watch?v=-Yxx-l_hNzo 
https://www.youtube.com/watch?v=2yY6piUHg0E 

 
Plaats in de organisatie 

 
Je bent lid van het managementteam en rapporteert aan de 2 hoofdige directie. Het managementteam 
van ISO Group bestaat uit de ceo, cos, cfo, manager operations en manager R&D, en werkt zeer 
intensief met elkaar samen. Je geeft leiding aan de afdeling Finance.  

https://iso-group.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-Yxx-l_hNzo
https://www.youtube.com/watch?v=2yY6piUHg0E


   

 

 

 

 

 

 

 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als cfo ben je verantwoordelijk voor alle financiële stromen, het monitoren van de business, het 
proactief adviseren van de directie en het collegiaal/integraal verbeteren van de gehele organisatie. 
Daarnaast is het domein ICT en facilitaire organisatie een onderdeel van deze functie. Als spil in het 
businessproces ben je verbonden op alles wat financiële impact heeft. Je sluit aan op verkoop, inkoop, 
productie, procesefficiency en kostenbeheersing. Juist met verkoop participeer je in de doorrekening 
van de businesskansen en weet je kosten en opbrengsten te verbinden en in balans te houden. Samen 
met je collega’s kom je tot een weloverwogen advies. Je communiceert op alle niveaus binnen de eigen 
organisatie en buiten de organisatie met een breed pallet aan stakeholders: aandeelhouders, 
accountants, bank, ICT leveranciers, facilitaire dienstverleners, leasemaatschappijen, etc. ISO Group 
heeft een hoge klant oriëntatie. Daarom zullen ook klanten regelmatig worden gesproken. 

De cfo faciliteert vanuit de eigen verantwoordelijkheid en kennis de internationalisering, 
automatisering en verdere professionalisering die nodig is om de internationale ambitie waar te 
maken. Thema’s op het gebied van IFRS, governance en risk, business control, rolling en revised 
forecast, budgettering vs planning, sla's, businesscases, outsourcing, investerings-, juridische en fiscale 
vraagstukken, winstgevendheid en tijdige, correcte en volledige rapportage behoren tot de 
aandachtsgebieden van de cfo. 

De afdeling Finance voert de dagelijkse administratie, het order-to-cash proces, inkoop, voorcalculatie 
en maakt diverse analyses.  

 

 

 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Je bent verantwoordelijk voor het gehele financiële en facilitaire domein waarbij de 
salarisadministratie, liquiditeitsbegrotingen en AO/IC aansluiten op dat wat nodig is of zo worden 
aangepast dat ze zekerheden bieden in het proces. Toevalligheden zijn uitgesloten. Je zet je ervaring 
en excellente kennis in om de groei gebalanceerd te laten verlopen en weet afwijkingen tijdig te 
signaleren, te rapporteren en voorstellen te doen om ze te mitigeren. Vanuit nauwlettend opgestelde 
budgetten breng je maandelijks een “revised forecast” die zijn onderbouwing in de salesfunnel heeft. 
Alle output komt spits in betrouwbare en tijdige maandrapportages voorzien van doordacht advies. 
Jaarstukken en communicatie hierover met de accountant zijn in goede handen en worden 
tekengereed aangeboden. Je rekent businesscases door en weet deze realistisch te presenteren. 
Opportunisme doorgrond je, kansen stimuleer je. Als geweten ben je verbonden op de organisatie en 
weet dat bijsturen vasthoudendheid vereist. Met een gezonde afstand zonder afstandelijk te zijn. Je 



   

 

 

 

 

 

 

tekent beleid uit voor de gehele facilitaire organisatie waar ICT een onderdeel vanuit maakt. Deze ICT 
systemen beheers je functioneel en weet hierbij lijnen binnen de architectuur te bewaken.  Samen met 
specialisten geef je de toekomstige investeringen vorm, zet ze uit en bewaakt. Je bent verantwoordelijk 
voor de adequate informatie waar een uitstekend functionerende financiële administratie de basis 
vormt voor controlling en advies. Cashflow kent geen enkel geheim en je weet uit ervaring hoe deze 
te verbinden op een goed functionerend businessproces. Binnen het team ben je volledig 
verantwoordelijk voor de oplevering van alle informatie rondom kosten en opbrengsten. Geen vraag 
op dat gebied blijft onbeantwoord en de informatie is adequaat, betrouwbaar en conform 
standaarden. Om resultaat te kunnen leveren ben je bevoegd om autonoom keuzes te maken die 
passen binnen de afgesproken kaders. ISO Group hecht grote waarde aan samenwerken we gaan dan 
ook altijd uit van maximaal commitment in alle richtingen. Hierin ben je verantwoordelijk voor 
gevraagd en ongevraagd advies, ook als het soms schuurt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROFIEL 
 
Je hebt minstens 10 jaar ervaring in een industriële omgeving het liefst in de brede machinebouw. Je 
kent de ups en downs van een projectorganisatie. Je zult jezelf dan ook in het onderstaande profiel 
moeten herkennen: 

 Een HBO of WO opleiding in bedrijfseconomie en/of (register-) accountancy en/of 
registercontroller aangevuld met expertise aangaande businesscontrolling, ICT en HR. 

 Excellente financiële vaardigheden met een kritisch oog voor business 

 Bekend met internationale accountancystandaarden 

 Een adequate aanbieder van tijdige financiële rapportages en onderbouwingen 

 Een betrouwbaar analyticus die cijfers interpreteert en businesscases uitdaagt 

 Een vertaler van signaal naar oplossing 

 Je bezit lijnmanagement-vaardigheden, inclusief goede sociale- en communicatie 
vaardigheden. 

 Je kunt een managementteam mede inspireren en weet de boodschap vast te houden. 

 Ervaring in planning en je werkt vanuit systematische organisatie. 

 Ervaring in het werken met deadlines. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Visie 
 Analytisch 
 Onafhankelijk 

 Doorzetter, vasthoudend, veerkrachtig 
 Overtuigingskracht 
 Organisatie sensitief 
 Nauwgezet en accuraat 
 Teamspeler 
 Communicatief uitstekend in woord en geschrift 

 Beheerst het Engels in woord en geschrift 
 Humor 

 
 

6. ISO GROUP BIEDT JOU 
 
Een buitengewoon uitdagende functie in een sterke groeiende organisatie. Met uitstekende 
arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij een functie van dit niveau.  
 

Een pre-employment screening, referentie onderzoek en/of assessment maken mogelijk deel uit van 

de procedure. 

 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Alfred Eilering 
06-22211310 
alfred.eilering@beljonwesterterp.nl 


