Per direct fulltime Financieel Manager gezocht!
Wij zijn Cohere Energy Solutions. Wij geloven in een toekomst waar 100% duurzame energie een grote
rol speelt, en iedereen elektrisch rijdt en verwarmt. Zowel duurzaamheid als elektrisch rijden groeit
enorm de komende jaren. Om dat aan te kunnen, zijn we op zoek naar een betrouwbare financiële
topper om alle inkomsten en uitgaven netjes te stroomlijnen. Wil je graag de volgende stap in je
financiële carrière zetten en ben je op zoek naar een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
binnen een snelgroeiende startup? Solliciteer dan direct als Financieel Manager en wordt onderdeel
van ons succes!

Taken en verantwoordelijkheden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salarisadministratie
Nabellen van crediteuren/debiteuren
Facturen inboeken en betalen
Financieel relatiebeheer
Het verstrekken van financiële overzichten aan het hogere management.
Het managen en uitvoeren van afsluitprocessen op maand-, kwartaal- en jaarbasis

Jouw profiel
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Beschikbaar per direct, dan wel niet begin januari 2019 voor een baan van 32 tot 40 uur per
week.
Minimaal een hbo-opleiding afgerond (bij voorkeur een financiële relateerde studie).
De wens om te werken binnen een snelgroeiende startup.
Goede beheersing in Excel en ervaring met Nmbrs en/of Twinfield is een pré.
Minstens 2 jaar werkervaring in een financiële functie zoals; financieel medewerker, boekhouder
of financieel controller.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, Engels is een pré.
Bereid om ook andere taken op je te nemen, bijvoorbeeld het opmaken van arbeidscontracten.
Persoonlijke eigenschappen; hands-on, oog voor detail, secuur en gemotiveerd om orde op
zaken te stellen.

Wat bieden wij?
Cohere Energy Solutions is het bedrijf achter Maxem. We bestaan nu 6 jaar en we groeien snel. Je
wordt onderdeel van een dynamisch startup-team met sterke groeimogelijkheden. Onze cultuur is zeer
informeel. Als Financieel Manager krijg je veel vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. En je krijgt
de mogelijkheid om in korte tijd veel te leren. Als jonge professionals werken we hard aan onze missie
om impact te maken in de wereld van elektrische mobiliteit en duurzame energie. Iedereen voelt zich
verantwoordelijk voor het succes van Maxem en werkt met een hoge mate van autonomie. Daarom
komen wij elke dag met veel plezier naar kantoor. Ons kantoor bevindt zich in Amsterdam West, waar
naast verse koffie een goede lunch en leuke drankjes op vrijdagmiddag gegarandeerd zijn.

Over Maxem
Maxem levert Energy Management voor haar gebruikers. Door continu te meten hoeveel (duurzame)
energie er beschikbaar is, kan Maxem een beslissing maken hoe snel je elektrische auto mag laden en
stuurt dan je laadpunt aan. Tot onze snelgroeiende klantgroep rekenen wij onder andere de Tesla rijder,
maar ook grote kantoorlocaties binnen en buiten Nederland.

Ben jij er klaar voor om deze uitdaging aan te gaan? Solliciteer nu!
Sollicitatie deadline: 14 december 2018! Meer info? Neem contact op met Ralf Stamps via 020 770 8713
of r.stamps@maxem.io
Tot snel bij ons op kantoor!

