
 

OCS Consulting is een IT consultancy gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Wij specialiseren ons in het gebruik van SAS software  
waarbij wij voortdurend investeren in de kwaliteit, flexibiliteit en creativiteit van ons bedrijf en onze mensen. Op die manier 
 kunnen wij blijven bijdragen aan het succes van onze klanten. Met onze uitgebreide ervaring en vergaande expertise zijn wij  
als geen ander in staat om het verschil te maken en onze klanten te helpen om het maximale uit hun investering in SAS  
software te halen. Kenmerkend voor onze werkwijze is onze creativiteit die ons in staat stelt om meer te doen met de  
beschikbare middelen. 
 
Sollicitaties kan je sturen naar recruitment.nl@ocs-consulting.com ter attentie van Marlies Nering Bögel. Voor meer  
informatie kan je ook telefonisch contact opnemen op +31 (0) 73 523 6000. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. © OCS Consulting 2015 
 

Vacature Financieel Manager 

Als financieel manager heb je een breed takenpakket. Het gaat om een veelzijdige financieel/administratieve 

functie waarin alle facetten van het financiële en administratieve bedrijfsproces voorkomen. In deze baan heb 

je een spilfunctie. 

 

Je bent verantwoordelijk voor: 

 Voeren van de BV boekhouding. 

 Het beoordelen en controleren van financiële gegevens. 

 Controleren en verwerken van creditcardoverzichten en travel expenses. 

 Juiste en tijdige verwerking van alle voorkomende financiële mutaties (bankmutaties, debiteuren, 

crediteuren). 

 Vervaardiging van maandrapportages en ondersteunen bij opstelling van de jaarrekening/audit. 

 Advies en sturing van overige financiële verplichtingen zoals verzekeringen, pensioen, wagenpark, ICT, 

etc. 

 Inter company accounting met onze buitenlandse kantoren.  

 Doen van alle belasting aangiftes inclusief BTW buitenland. 

 Bijdrage leveren aan verdere procesverbeteringen. 

 Uitvoeren van overige financiële projecten. 

Onze nieuwe collega komt uit de omgeving van Den Bosch en beschikt over minimaal 3-5 jaar ervaring met het 

voeren van grootboekadministratie. Je hebt een afgeronde financiële opleiding op HBO niveau, bijvoorbeeld 

bedrijfseconomie of accountancy. Kan zelfstandig, rustig en systematisch werken en is intrinsiek gemotiveerd. 

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent gericht op zaken beter te doen. Je beschikt over 

uitstekende communicatieve eigenschappen, probleemoplossend vermogen en flexibele werkhouding. Je hebt 

goede kennis van en ervaring met het MS office pakket. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal in woord en geschrift is van groot belang. 

Wij bieden: 

 Een fulltime functie 

 Een uitstekend salaris; 

 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Veelzijdige functie met zeer afwisselende taken; 

 Een dynamische, internationale werkomgeving. 


