
Finance Manager Nederland:

Als finance manager ben je niet alleen verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële bedrijfsvoering en de kwaliteit van 
de cijfers, maar je verschaft ook proactief locatie- en operationeel management / directie van financiële informatie. Informatie 

waarop men zowel operationele- als beleidskeuzes kan nemen gericht op resultaatverbetering op korte en lange termijn. Je bent een 
volwaardig sparringpartner van de Terwa directie.
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VACATURE: FINANCE MANAGER NEDERLAND

Functie: Finance Manager Nederland
Functiegroep: Finance
Locatie: Nederland
Dienstverband: Vast
Uren: 32-40 uur per week
Opleidingsniveau: Bachelor/Master

Taken & Verantwoordelijkheden:

• Verantwoordelijk voor de enkelvoudige jaarrekening van 
Terwa Nederland;

• Coördineren van het jaarrekeningenproces en centraal 
aanspreekpunt zijn voor de externe accountants;

• Afstemmen met accountants over richtlijnen jaarrekening;
• (Eind)verantwoordelijk voor (ad hoc) externe rapportages 

zoals bijvoorbeeld aan het CBS;
• Verantwoordelijk voor correcte verwerking (complexe) 

balansmutaties;
• Uitvoeren van periodieke balanscontroles;
• Bankzaken, financieringen;
• Fiscaliteit (BTW / VPB);
• Het verzorgen van diverse week- en maandrapportages;
• Opstellen en ontwikkelen van heldere en inzichtelijke 

management rapportages;
• Doorvoeren van de gewenste veranderingen die leiden tot 

uniformiteit;
• Bijdragen aan projecten en ontwikkelen van KPI’s;
• Kennis van juridische entiteiten en gerelateerde fiscale 

zaken en borgen dat Terwa Nederland daarbij altijd voldoet 
aan de vereisten voor transfer-pricing (TP) en andere fiscale 
en juridische wet- en regelgeving (compliance);

• Verzorgen van liquiditeitsprognoses en cashmanagement in 
relatie tot financieringen en fiscaliteit;

• Leiding geven aan administratief medewerker;

Terwa biedt jou:

• Een goed salaris, afhankelijk van jouw opleiding en ervaring;
• Een hybride werkomgeving, waarbij thuiswerken en op 

kantoor werken wordt gecombineerd. De optimale balans 
wordt in overleg vastgesteld;

• Flexibele werktijden;
• Goede pensioenregeling;
• Opleidingsmogelijkheden;
• Doorgroeimogelijkheden;

Jouw profiel:

• Je hebt afgeronde HBO+ opleiding in een financiële richting 
(bijv. HOFAM, Accountancy of Finance&Control);

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, een achtergrond 
binnen de accountancy is een pré;

• Je bent gestructureerd en analytisch sterk;
• Je kunt goed werken in teamverband en beschikt over 

empathisch vermogen;
• Je bent als persoon hands-on, zelf startend, proactief, 

kritisch en een goede planner van je werkzaamheden. 
Daarnaast wil je zowel jezelf als de organisatie verder 
ontwikkelen en verbeteren, er is altijd iets te leren;

• Je bent communicatief sterk en beheerst zowel de 
Nederlandse- als Engelse taal op professioneel niveau 
en weet ook op alle niveaus binnen de organisatie te 
communiceren;

Heb je interesse in deze job?

Zie jij jezelf als de ideale uitbreiding voor ons Finance team? Neem dan contact op met André Nees, 030 6991 329 of stuur je 
sollicitatie naar hr@terwa.com.

Waar kom jij te werken?

Terwa is een snelgroeiende organisatie met meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van metalen onderdelen voor de bouw en 
prefab-industrie. Terwa gebruikt de nieuwste technologie en werkt al jarenlang succesvol samen met bedrijven over de hele wereld.  
Terwa heeft de volledige controle en verantwoordelijkheid over het complete productieproces van een product, vanaf het concept en 
ontwerp tot aan de aftersales-service. Hierdoor kunnen wij ons aanpassen aan alle mogelijke vereisten en voldoen aan de behoeften 
van onze klanten. 

Op ons hoofdkantoor in IJsselstein werken we in een klein, hecht team en werken we hard. We zijn een flexibel en specialistisch team 
dat van aanpakken weet! We zijn daarom op zoek naar een zelfstandig werkende, positief ingestelde persoonlijkheid die mee wil 
helpen onze snelgroeiende organisatie nog beter in de markt te zetten.
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