Financial Controller
Als Financial Controller ga je aan de slag met de inrichting en het bewaken van een kloppende
financiële structuur. Je hebt ervaring met controleplicht en je bent bekend met het ERP Systeem
Odoo. Een snelgroeiend bedrijf brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, waar jouw kennis en
ervaring goed van pas komt.
Jouw taken zijn o.a. budgetteren, begrotingen maken en de financiële cijfers op de juiste plek neer te
zetten. Je beoordeelt diverse investeringen en de jaarrekening en geeft advies aan het MT vanuit
jouw visie betreft de financiële langetermijndoelstellingen. Om financiële structuur aan te brengen
zorg jij voor duidelijke processen waar iedereen zich in kan vinden. Binnen deze functie is het
belangrijk om te prioriteren en zelfstandig te kunnen werken, maar ook om de juiste mensen om
hulp te vragen waar nodig.

Wat vragen wij:
• Beschikt over een afgeronde financiële of bedrijfskundige HBO/WO-opleiding
• Fulltime beschikbaar
• Minimaal 5 jaar ervaring als Financial Controller
• Je bent sterk in het aanbrengen van structuur en processen
• Kennis van Odoo is een pre
Wat bieden wij:
• Een marktconform salaris, afhankelijk van je ervaring
• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling
• Een veelzijdige baan binnen een organisatie die razendsnel groeit
• Een gedreven en hartelijk team
• Een zelfstandige rol

Over MolGen
MolGen is een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf, wat actief is op het gebied van Life Sciences
met als specialisatie de technologie om DNA / RNA uit diverse materialen te zuiveren. Ook verkoopt
MolGen innovatieve en totaaloplossingen aan klanten. Daarnaast ontwikkelt MolGen continue
nieuwe producten en services om aan de steeds veranderende vraag van klanten te kunnen voldoen.
Op dit moment is MolGen onder andere zeer actief op het gebied van de verkoop van
extractiechemie en apparatuur om SARS-CoV-2 uit diverse materialen te extraheren.

Neem gerust contact met ons op via jobs@molgen.com.

