Manager Finance

Breepark is een groot vrijetijdspark aan de rand van Breda. Het is nog in ontwikkeling, maar biedt
straks alles voor een complete dag uit. In het bruisende gebied gaan evenementen, entertainment,
horeca, sport en natuur op unieke wijze samenkomen. 2 of 55.000 mensen, jong of oud,
joggingbroek of driedelig pak: iedereen is er straks op zijn plek.
Breepark biedt een wisselend aanbod van evenementen, beurzen en festivals, zowel in- als
outdoor. Met daarnaast verschillende vaste elementen: congres- en vergaderzalen, megabioscoop
Kinepolis, sportwinkel Decathlon, een modern speelparadijs, leisurecentrum met bowling,
lasergame area en escaperooms, en een natuurgebied met allerlei (sport)mogelijkheden. En dit
alles in combinatie met diverse horecagelegenheden: pannenkoekenrestaurant, eetcafé,
Restaurant Vandaag, Happy Italy, 5th Avenue en Mc Donalds.
Wij gaan de komende tijd flink groeien en zijn op zoek naar een stevige en commerciële:
Manager Finance (40 uur)
Als Manager Finance ben je onder andere verantwoordelijk voor de volledige aanpak van het
structureren en professioneel opzetten en verder uitbouwen van de financiële processen,
administratie en financiële afdeling binnen Breepark.
Je bent adviseur en sparringpartner voor het managementteam (waar je ook onderdeel van bent)
en de directie en geeft leiding aan de financiële afdeling. Deze afdeling bestaat nu nog uit één
administratief financieel medewerker maar die zul jij verder gaan vormen.
Wat ga je onder andere doen?
-

-

Je draagt zorg voor het opzetten van de planning en control cyclus;
Je maakt processen financieel inzichtelijk door het opzetten van procedures en
rapportages van de verschillende horecalocaties en afdelingen met behulp van o.a.
softwarepakket AFAS;
Je analyseert, interpreteert en rapporteert en adviseert het management en directie op het
gebied van financiële vraagstukken;
Je stelt jaarbudgetten op voor de volledige organisatie en verschillende afdelingen in
samenspraak met de directie;
Je maakt investeringen financieel inzichtelijk en komt met mogelijkheden tot
kostenreducties;
Je bent contactpersoon voor de accountant, banken en voor andere externe partijen
inzake finance of juridische aangelegenheden;
Je draagt zorg voor de gehele financiële administratieve organisatie en de interne
controle;
Je geeft leiding aan finance afdeling.

Wat zijn jouw competenties:
Je enthousiasmeert en hebt een positieve en motiverende instelling. Deze functie doet een beroep
op je analytisch vermogen en resultaatgerichtheid. Je denkt proactief en strategisch mee in de
processen en draagt verbeteringen aan. Je hebt een affiniteit met branchegegevens of wilt dit
jezelf eigen maken.
Wat heb je verder:
-

Afgeronde financiële/bedrijfseconomische opleiding op HBO/WO niveau
Minimaal 5- 8 jaar werkervaring in een soortgelijke functie én een soortgelijke branche
Ervaring met ERP-systemen en rapportagetools, bij voorkeur met AFAS
Commercieel, verbindend en een stevige gesprekspartner voor het managementteam en
directie
Woonachtig in de regio Breda

Wij bieden een marktconform salaris voor deze fulltime functie. Een assessment kan onderdeel
uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Ben jij onze nieuwe collega?
Durf jij deze grote uitdaging aan? Stuur dan je CV met foto en motivatie per mail naar
werken@breepark.nl onder vermelding van manager finance.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

