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1. Rodin Group 
 
Rodin Group is een zelfstandige, innovatieve en snel groeiende onderneming gevestigd in Groningen. 
Binnen vijf jaar heeft de organisatie zich ontwikkeld van start-up naar scale-up en is de op één na 
grootste accessprovider in Noord-Nederland en challenger in de markt. Met diverse projecten en een 
eigen glasvezel netwerk verzorgt Rodin honderd procent connectiviteit voor haar klanten. 
 
Veilig, betrouwbaar en snel internet, overal en altijd. Dat is waar de Rodin Group voor staat.  
Onder de naam “Snel Internet Groningen” en “ViberQ” wordt gewerkt aan de aanleg van een 
grootschalig internet netwerk in de Provincie Groningen. Met een stevige groei ambitie wil Rodin 
door ontwikkelen om de komende vijf jaar ook de rest van (Noord) Nederland te ontsluiten.  
 
Investeringsfonds CEBF is de grootste aandeelhouder van de organisatie en heeft als doel om 
toekomstbestendig internet te financieren op het Europese platteland. Deze aandeelhouder 
waarborgt stabiliteit, zorgt voor een forse investeringsportefeuille en langdurig perspectief.   
 
Rodin telt circa 40 medewerkers die betrokken, gedreven én specialist zijn in hun vak. De werksfeer is 
informeel, de lijnen kort met Groningse nuchterheid. Collegialiteit staat centraal.  
 
Naar de website: https://www.rodin-group.com. 

 
 

Plaats in de organisatie 
Vormt samen met CEO en Managing Director de directie. Rapporteert aan de Managing Director en 
adviseert de CEO en investeringsfonds. Geeft leiding aan de financiële afdeling, bestaande uit 
business controller, financial controller en twee financieel medewerkers. Is contactpersoon voor het 
investeringsfonds met betrekking tot financiën.  



   

 

 

2. FUNCTIE 
 

 Hoogst verantwoordelijke binnen de organisatie op financieel terrein en stuurt de organisatie 

aan op financieel en bedrijfseconomisch gebied.   

 Samen met CEO en Managing director verantwoordelijk voor de strategische koers van de gehele 

organisatie, met bijzondere aandacht voor financiën. 

 Speelt een belangrijke rol bij beslissingen betreffende investeringen en financiële 

beleidsvoorstellen.  

 Is de drijvende kracht achter de financiële communicatie en de relatie met de board.  

 Verzorgt een adequate reporting methodiek, die een optimale managementinformatie-

voorziening waarborgt; zowel intern als extern, richting de Board en stakeholders. 

 Verantwoordelijk voor gedegen bedrijfsvoering en verdere professionalisering van de interne 

bedrijfsvoering processen en komt tot een voorspelbare organisatie.  

 Beheren van de geldstromen (treasury) en het voeren van periodiek overleg met financierende 

banken, investeerder en accountants. 

 Voert supervisie uit over interne audit. 

 Houdt toezicht op de controlling van de groep en is verantwoordelijk voor de goedkeuring van 

planning, budget en reporting.  

 Groei en daarmee verandering zijn een constante factor binnen Rodin. Dit weet je te combineren 

met rust en stabiliteit.  
 
3. PROFIEL 
 

 Wo opleiding. 

 Ervaring in financiële eindverantwoordelijke managementfunctie, bij voorkeur binnen scale-up 
organisatie of technische/ productie omgeving.  

 Ervaring met investeringsfonds. 

 Natuurlijk leider en stevig gesprekspartner binnen financiële discipline en weet op basis van 
persoonlijkheid, ervaring en hands-on aanpak, vertrouwen te creëren bij interne en externe 
stakeholders. 

 Biedt met een proactieve, kritische blik, vanuit financieel perspectief, een gezond tegenwicht aan 
directie en investeringsfonds en daagt deze uit waar nodig.  

 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Leiderschap. 

 Strategisch. 

 Verbindend.  

 Analytisch.  

 Proactief. 

 Positief kritisch. 

 Onafhankelijk. 

 Sterke communicatieve vaardigheden.  
 
 



   

 

 

5. RODIN BIEDT JE 
 
Naast een aantrekkelijke beloning biedt Rodin je een dynamische en zelfstandige functie waarbij jij 
een grote invloed hebt op het succes en de groei van de organisatie. Bovenal wordt je onderdeel van 
een gedreven, hecht en behulpzaam team van professionals waar persoonlijke ontwikkeling, eigen 
verantwoordelijkheid en collegialiteit centraal staan. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
Tel. 06-29624626 
 


