CooperVision Specialty EyeCare (SEC) is gespecialiseerd in het produceren van maatwerk lenzen
met de hoogste precisie en kwaliteit. De SEC-divisie maakt deel uit van de CooperVision organisatie,
één van ‘s werelds grootste contactlenzenproducenten met meer dan 10.000 medewerkers.
Onze producten verkopen we in meer dan 100 landen, van China tot Europa en van Afrika tot
Noord- en Zuid-Amerika.
De SEC-divisie focust zich op innovatieve maatwerk contactlenzen, om voor ieder mens wereldwijd
de maximale gezichtsscherpte te behalen, ongeacht de conditie van het oog. Door dagelijks te
investeren in onze mensen en technieken werken wij aan onze kracht en toekomst. Het hoofdkantoor
van de EMEA SEC-divisie is gevestigd in Eerbeek. Daar werken nu al meer dan 120 medewerkers
aan een gezamenlijk doel, namelijk iedereen maximaal zijn wereld laten beleven.
Op korte termijn zijn wij voor de afdeling Finance op zoek naar een:

FINANCE / ACCOUNTING ASSISTANT (FULLTIME)
Als Finance/Accounting Assistant ben je medeverantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de financiële
administratie. Je ondersteunt hierbij de Finance Manager. Daarnaast doe je alle voorbereidingen omtrent
verschillende maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse analyses. Samen met je collega’s ben je
verantwoordelijk voor de volledige boekhouding. Rapportage normen, zoals US GAAP, Sox en Dutch GAAP
kennen voor jou weinig geheimen. Je houdt onze bankrekeningen en kasboeken bij, je implementeert
financiële controles en helpt bij het opstellen en controleren van de begroting.
De meest ideale kandidaat:
•

Heeft minimaal een afgeronde financiële opleiding op MBO+ of HBO niveau;

•

Heeft praktische kennis van US GAAP en SOX;

•

Heeft kennis van de meest relevante fiscale wet- en regelgeving;

•

Heeft ervaring met MS Dynamics;

•

Heeft gevorderde kennis van Microsoft Excel;

•

Is nauwkeurig, accuraat en discreet, kan daarnaast onder tijdsdruk en in teamverband werken;

•

Spreekt en schrijft vloeiend Engels;

•

Is woonachtig in de regio Apeldoorn, Deventer, Arnhem;

•

Heeft minimaal 5 jaar financiële/ boekhoudkundige werkervaring, bij voorkeur in een soortgelijk
bedrijf.

Wat bieden wij:
Je komt terecht bij een modern, groeiend en informeel bedrijf dat voorop loopt op het gebied van
Contactlensontwikkeling, wij kennen onder andere 30 verlofdagen en een goede pensioenregeling. Je
hebt een afwisselende functie met veel interessante uitdagingen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij
jezelf kunt blijven ontwikkelen.
Contact
Ben je enthousiast geworden over deze functie? Mail dan je cv en motivatie uiterlijk vrijdag 23 juli naar
careers.emea@coopervisionsec.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Molendijk,
Finance Manager of Wencke Schoorlemmer, HR Manager: 0313-677677.

