FUNCTIEPROFIEL
Topcon Europe Medical B.V.
Deputy Manager Finance
Dynamische en veelzijdige rol binnen EMEA

Standplaats:

1.

Capelle aan den IJssel

Topcon Europe Medical B.V

Topcon Europe Medical B.V. in Capelle aan den IJssel is het EMEA hoofdkantoor van de Japanse
multinational Topcon Corporation dat wereldwijd een breed assortiment producten en services
binnen de oogheelkunde, optometrie en optiek ontwikkelt, verkoopt en levert aan ziekenhuizen,
specialisten en optometristen. Vanuit het centrale EMEA-support center worden de activiteiten
finance, human resources, legal, IT, logistiek en service- & maintenance ondersteund binnen de
regio. Zie voor meer informatie: www.topcon-medical.eu
Naar de website: https://www.topcon-medical.eu

Plaats in de organisatie
Valt onder Finance en Reporting Team dat uit circa 7/8 medewerkers bestaat, u rapporteert aan de
Senior Manager Finance EMEA en bij diens afwezigheid bent u zo nodig zijn plaatsvervanger.
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
verzorgen en ondersteunen internationale complexe boekhoudkundige processen inclusief die
van de vestigingen in de EMEA-regio.
brede functie met kennis van eisen en regelgeving op het gebied van IFRS 15 en IFRS 16
beheren en toezichthouden op alle BTW en fiscale vereisten voor de vestigingen in EMEA.
beheren van Transfer Pricing dossiers en treasury activiteiten
beheren en complementeren General Ledger inclusief maken van financiële en management
analyses
Financial Balance Sheet risk assessment.
voorzieningen Inventory and Accounts Receivable.
beheren Profit Center / Cost Center administratie
beheren bankrelaties en monitoren van cash balans en cash flows
ondersteunen bij interne en externe audits en follow up van bevindingen en aanbevelingen
implementeren en onderhouden van operational best practices
zorgdragen voor adequate verzekeringsdekking.
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5.

PROFIEL
hbo+ werk- en denkniveau, bedrijfseconomisch/financieel en/of administratief/fiscaal
tenminste vijf jaar relevante ervaring binnen een internationaal actieve onderneming
bij voorkeur ook projectmanagement ervaring
naast Nederlandse taal ook goede kennis van de Engelse taal in woord in geschrift.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
Leidinggevende kwaliteiten
Probleemanalytisch vermogen
Samenwerken
Klant- en servicegericht, energiek, gedreven
Resultaatgericht
Assertief en dynamisch
Luisteren en helder communiceren
Integer

TOPCON BIEDT U

Een veelzijdige uitdaging in een internationaal georiënteerde omgeving, een informele werksfeer
waar vernieuwing hoog in het vaandel staat. Het salaris en uw arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer
marktconform met een 13e maand, premie vrij pensioen en 28 verlofdagen bij een werkweek van 40
uur met flexibiliteit in werktijden.

CONTACT
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
mr. Erik Batenburg
erik.batenburg@beljonwesterterp.nl / 06-12479826

