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Opdrachtgever:
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Sector/Afdeling:
Werklocatie:
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DEMCON management & support bv
Finance director
Finance
Enschede

ORGANISATIE

DEMCON is een high-end technologieleverancier van producten en systemen, met als focusgebieden
hightech, industrial & vision, optomechatronic, unmanned en medical systems.
DEMCON is een snel groeiende onderneming die opdrachtgevers met een breed scala aan
competenties ondersteunt. Als system supplier kan DEMCON de hele behoefte van de klant
afdekken, van proof-of-principle, prototype en pre-productie tot serieproductie. In 25 jaar is het
bedrijf uitgegroeid tot de DEMCON Groep met ruim 600 medewerkers.
DEMCON heeft vestigingen in Enschede, Best, Oldenzaal, Groningen, Delft en Münster (D). DEMCON
heeft wereldwijd klanten, van Nederland en Duitsland tot Azië en de VS.
Plaats in de organisatie
De finance director maakt onderdeel uit van het managementteam en legt rechtstreeks
verantwoording af aan de CEO.
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PROFIEL

Als finance director ben je verantwoordelijk voor de financiële processen en onderhoud je contact
met zowel de interne als externe stakeholders. Je geeft leiding aan de business controllers en
financiële administratie en je bent een proactieve sparringpartner voor directie en managers.
Het betreft een hands-on positie in een dynamische omgeving die veel uitdaging en afwisseling biedt.
Er is veel ruimte voor eigen initiatief in een organisatie met korte lijnen en een open en informele
werksfeer.
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Vanuit strategische kaders maak je beleid en vertaal je dit naar de business en engineering
afdelingen, waarbij duidelijk risico’s, prognoses en financiële scenario’s in beeld worden gebracht
en draag je proactief bij en ben je verantwoordelijk voor het professionaliseren en verbeteren
van de finance afdeling.
Je bent strategisch verantwoordelijk voor de financiële processen (financiering, begroting,
rapportages, tax, audits, salarissen, pensioenen etc. ).
Je geeft direct leiding aan 3 business controllers en het hoofd administratie en indirect aan 10
medewerkers van de afdeling finance.
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Daar waar nodig ondersteun je hands-on de business controllers in de uitvoering van hun
werkzaamheden en initieer je verbeterslagen.
Je bent als lid van het managementteam een proactieve sparringpartner voor directie en
management.
Je onderhoudt contacten met interne en externe stakeholders (banken, accountant, fiscalist).
Je hebt oog voor ontwikkelingen in de markt die relevant zijn voor een optimaal functionerende
finance afdeling.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
Je bent een mensgerichte leidinggevende die op alle niveaus de verbinding weet te maken.
Een strategische denker met business sense.
Je bent proactief, omgevingssensitief en in staat om risico’s te overzien en te benoemen.
Je komt goed tot je recht in een dynamische, pragmatische en ondernemende (internationale)
werkomgeving.
Vanuit gedrevenheid en als een hands-on professional neem je mensen mee en ondersteun,
inspireer en motiveer je.
Je bent resultaatgericht en een teamplayer, toont betrokkenheid en klantgerichtheid is een
vanzelfsprekendheid.
Je bent communicatief vaardig, stressbestendig en positief-kritisch.
Je hebt oog voor detail en je bent analytisch sterk en accuraat.
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FUNCTIE-EISEN



Een afgeronde academische opleiding richting bedrijfseconomie of bedrijfskunde, eventueel
aangevuld met een postdoctorale RA-/RC-opleiding (of vergelijkbaar).
Minimaal 8 jaar ervaring in een soortgelijke functie in een technische commerciële
projectenorganisatie, waarvan minimaal 5 jaar in een leidinggevende positie.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pre.




ARBEIDSVOORWAARDEN
Dienstverband:

Fulltime (40 uur per week).
Er wordt een jaarcontract aangeboden. Bij ongewijzigde
bedrijfsomstandigheden en goed functioneren bestaat de
intentie om te verlengen voor onbepaalde tijd.

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Secundaire arbeidsvoorwaarden:

Marktconform salaris.
Een pakket flexibele arbeidsvoorwaarden

DEMCON is een groeiend en innovatief bedrijf. De mogelijkheid bestaat om opleidingen te volgen en
je persoonlijke groei vorm te geven.
Er ontstaan leuke contacten, zowel op de werkvloer, als daarbuiten. DEMCON heeft een actieve
personeelsvereniging die regelmatig uitjes, activiteiten en een jaarlijks weekendje weg organiseert.

