A Joy To Ride, A Joy To Fly

Vacature Finance Officer (HBO+)
(32 uur per week)
Introductie
PAL-V staat voor Personal Air en Land Vehicle. Dit is een tweepersoons voertuig dat
geschikt is om met 180 km/uur over de weg te rijden en met 180 km/uur te vliegen.
Voor dit baanbekende mobiliteitsconcept is wereldwijd zeer veel interesse. PAL-V
geniet daarom ook van veel publiciteit van tijdschriften, webmagazines en programma’s
zoals TopGear. Over het product, het team en de toepassingen vindt u meer informatie
op www.PAL-V.com .
PAL-V (Raamsdonksveer) is in 2008 gestart met de ontwikkeling van dit voertuig. Begin
2012 is met het succesvolle prototype aangetoond dat het concept werkt en te bouwen
is binnen bestaande regelgeving. Het team is daarna direct verder gegaan met de
ontwikkeling van het productiemodel: de PAL-V Liberty.
Begin 2017 is de verkoop gestart. Sindsdien zijn er tientallen toestellen door klanten
gereserveerd. De ontwikkeling is nu zover gevorderd dat het eerste productiemodel
gereed is en zijn wereldpremière dit jaar op de autosalon in Geneve heeft.
De ontwikkeling van het voertuig is nu beland in de afrondende certificeringsfase.
Parallel daaraan kan nu gestart worden met de voorbereidingen van de serie fabricage.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe Finance Officer op minimaal HBO niveau.

PAL-V International B.V.
Baileybrugweg 13F, 4941 TB, Raamsdonksveer,
The Netherlands
www: pal-v.com | email: geninfo@pal-v.com | KvK: 66568625

Functieomschrijving
Ons team is de afgelopen tijd gegroeid tot zo’n 70 enthousiaste medewerkers en we ambiëren
verdere groei. Op dit moment gaan we de financiële discipline verder inrichten. Daarbij hoort de
aanstelling van een Finance Officer met een hands-on mentaliteit, die zowel ons financieel
management als zichzelf wil ontwikkelen; het beste uit zichzelf wil halen.
Als Finance Officer verwerk je de inkomende facturen en stel je (in de toekomst) uitgaande
facturen op, je hebt hierbij kennis van zowel nationale als internationale factuur vereisten. Je
beheert de crediteuren- en debiteurenadministratie met de grootste zorgvuldigheid en bewaakt
inkomende en uitgaande geldstromen. Dit doe je voor alle 8 administraties die PAL-V heeft.
Daarnaast verwerk je inkomende interne declaraties en ondersteun je de accountant jaarlijks bij
het opstellen van de jaarrekeningen en de toekomstige audits.
De Finance Officer stelt tijdig diverse rapportages op voor diverse stakeholders en draagt
verantwoordelijkheid in verdere implementatie en upgrade van ons ERP-gebruik, en de efficiency
en effectiviteitsslagen die we ambiëren te realiseren. Het is belangrijk dat je cijfermatig sterk
onderlegd bent, een girocopterview hebt, proces technisch denkt en beschikt over een echte
hands-on mentaliteit.
Functie-eisen:
• Vooropleiding: minimaal HBO bedrijfsadministratie (HEAO)
• Ervaring met ERP-systemen (Exact is een pré).
• Kennis van het Microsoft Office pakket.
• Nauwgezet en zorgvuldig kunnen werken.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Engels.
• Beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid, bent flexibel en wendbaar.
• Zelfstandig meerdere administraties (8) kunnen voeren.
• Je hebt een echte hands-on en can-do mentaliteit.
Wat bieden wij:
• Een gezond en groeiend bedrijf met een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor
initiatief en verwezenlijken van ambities;
• Samenwerking met een hecht, technisch hoogstaand team dat vastbesloten is geschiedenis te schrijven;
• Samenwerken in een multidisciplinaire omgeving op een professionele manier, met open
communicatie, snelle beslisstructuren en stabiele einddoelen;
• Marktconforme beloning;
• Brede uitdagingen die horen bij de ontwikkeling van een zeer innovatief product.
Reacties:
Voor meer informatie kunt u bellen met Monique Verduijn +31 (0) 88 256 2204.
Schriftelijke reacties graag sturen naar: mynewjob@pal-v.com
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