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1.
ORGANISATIE
Animo te Assen is een fabrikant van koffiezetsystemen voor professionele gebruikers. Animo is een
financieel gezond bedrijf en telt ruim 135 medewerkers in binnen- en buitenland. Naast het
hoofdkantoor in Assen heeft Animo dochterondernemingen in Duitsland, Frankrijk en België. Het
bedrijf kent een no-nonsense mentaliteit en staat bekend als klantgericht en innovatief in de markt.
De gehanteerde strategie van een optimale prijs/prestatieverhouding, een betrouwbare levertijd en
uitstekende dienstverlening werpt zijn vruchten af. Animo is een groeiend bedrijf dat al 70 jaar
succesvol is.
www.animo.nl
Plaats in de organisatie
U vormt samen met de Algemeen directeur de directie van Animo. U rapporteert aan de Algemeen
directeur. Onder uw disciplines vallen de financiële administratie, personeelszaken, algemene zaken,
automatisering en juridische en fiscale zaken. U heeft een strategische mede- verantwoordelijkheid
over de bedrijfsvoering in de meest ruime zin. Daarnaast draagt u organisatorische en financiële
verantwoordelijkheid voor de dochterondernemingen.

2.

PROFIEL

U heeft een afgeronde hbo/wo-opleiding in een financiële richting en u heeft ruime leidinggevende
ervaring in een stevige financiële positie binnen een internationale omgeving, bij voorkeur een
productieorganisatie. U bent vakinhoudelijk sterk, weet risico’s in kaart te brengen en u denkt, handelt
en onderneemt vanuit de ambitie van de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Gezien
de breedte van de functie, de internationale oriëntatie van de onderneming en het hands-on karakter
ervan beschikt u over uitstekende en aantoonbare (project-)managementervaring. U verbindt
inhoudelijke kennis aan nuchterheid, zodat u bij afwezigheid van de Algemeen directeur deze kan
waarnemen. U bent een stevige persoonlijkheid met voldoende countervailing power, beheerst de
Engelse taal en u bent bereid om te reizen.

3.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

U bent verantwoordelijk voor het financiële management van Animo en u bewaakt als financieel
geweten van de organisatie de financiële positie, risico’s en resultaten van het bedrijf. U bent op
financieel en strategisch gebied business partner van de Algemeen directeur, geeft samen sturing aan
de interne organisatie en bewaakt de koers van het bedrijf. U bent verantwoordelijk voor het opstellen
en (laten) uitvoeren van het (financiële) beleid, u bent verantwoordelijk voor het opstellen van
management analyses, u implementeert en bewaakt afgesproken kaders en ingezette acties, en zorgt
voor het door ontwikkelen en structureren van financiële en bedrijfskundige processen.
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5.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
Kritisch.
Analytisch.
Strategisch.
Hands-on.
Overtuigingskracht.
Nuchter.
Integer.
Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (Frans en Duits is een pré).

ARBEIDSVOORWAARDEN

Animo biedt een goed pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming
zijn met de verantwoordelijkheden van de functie en de kennis en ervaring van de nieuwe collega.

