Finance Manager
ATB Motors B.V.

ATB Motors BV opgericht in 1982 is een dochteronderneming van de WOLONG Electric Group Co., Ltd en is
verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten in de afzetgebieden BeNeLux, Zwitserland, Frankrijk,
Spanje, Portugal en Scandinavië. De Wolong Group heeft wereldwijd ruim 18.500 medewerkers, waarvan ca.
3.000 in Europa en is één van ’s werelds meest toonaangevende fabrikanten van elektrische
aandrijfsystemen. ATB Motors BV heeft jarenlange expertise en een intensieve samenwerking met meerdere
(inter-)nationaal opererende bedrijven. Het productportfolio omvat motoren, generatoren en omvormers en
andere aanverwante producten, met een vermogensbereik van enkele Watt tot 135 Megawatt.

De functie

Wat vragen wij van jou?

• Maandelijkse, halfjaarlijkse, jaarlijkse en
ad hoc rapportages volgens locale en
internationale regelgeving
• Mede bepalen en controleren van
begrotings- en forecastprocessen
• Coördinatie van de dagelijkse financiële
rapportage met Wolong & Europees
Hoofdkantoor, evenals met haar relevante
dochter ondernemingen
• Beheer van de debiteuren en crediteuren
• Regelmatige forecast van cashflow en
liquiditeitsbeheer
• Beheer van de financiële risico's
• Beheer van en regelmatige update van de
kredietwaardigheid van klanten
• Alle overige voorkomende werkzaamheden
zoals die worden gedelegeerd door het
hoofdkantoor of management.
• Werklocatie is IJsselmuiden, Nederland

• HBO werk- en denkniveau met hands-on
mentaliteit
• Een aantal jaren ervaring bij voorkeur in een
Internationale organisatie
• Je bent op de hoogte van de relevante
Europese wet- en regelgeving inclusief IFRS en
de Nederlandse waarderingsregels
• Je beschikt over de volgende competenties:
plannen en organiseren, samenwerken,
overtuigingskracht, analytisch en stressbestendig
• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse
en Engelse taal. Onze voorkeur gaat ook uit naar
een kandidaat die de Chinese taal beheerst.
De Duitse taal is een pré.

Aanbod
Je opereert in een veeleisende en uitdagende
markt en gaat elke dag nieuwe uitdagingen aan.
De WOLONG Group geeft jou een plek in een
internationale en sterk groeiende omgeving waar
je werkt in een professioneel team. Je krijgt de
verantwoordelijkheid voor taken die rekening
houden met jouw persoonlijke talenten en
doelen.

Reageren vacature Finance Manager: .
Solliciteer nu bij onze HR Manager: WL-Recruitment.EUsales@atb.wolong.com (+49 1739280468)

