BUSINESSCONTROLLER (LID MT)
hands on & strategisch – Noors moederbedrijf – energie & circulaire economie parttime
Functieomschrijving
Ben jij er aan toe om met jouw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage te leveren
aan een jonge en sterk ontwikkelende organisatie? Houd je ervan je bezig te houden
met, bijvoorbeeld, investeringsplannen en tegelijk ook nauw betrokken te zijn bij de
dagelijkse operatie? Vind je onderwerpen als groene energie en duurzaamheid ook nog
belangrijke items? Dan spreekt deze vacature jouw vast aan!
In deze nieuwe rol ben je sparringpartner voor de directeur van de energiecentrale van
IJsbeer Energie in Steenwijk. Gezamenlijk nemen jullie strategische beslissingen, terwijl
jij daarnaast invulling geeft aan de financiële sturing vanuit de business. Samen werken
jullie aan investerings- en businessplannen. Jij bent in deze het financiële brein met
bedrijfsanalytische kennis en verantwoordelijk voor compliance en governance. De
samenwerking met het management van het Noorse moederbedrijf is intensief. Je hebt
dagelijks contact en kunt rekenen op veel support. Ook houd je je bezig met zaken als
aandelenuitgiftes, obligatietransacties, onroerend goed en business development. Om
goed uitvoering te kunnen geven aan het strategische deel van deze rol is het cruciaal
dat je de dagelijkse operatie doorgrond en daar financiële cijfers en data aan kunt
koppelen.
Je stelt maandelijkse rapportages op en verzorgt stuurinformatie voor het Noorse
moederbedrijf. Jaarplannen, groepsrapporten, liquiditeitsbegrotingen, prognoses en
financiële onderbouwingen van investeringen en subsidieaanvragen worden door jou
opgesteld. Je analyseert, denkt mee en adviseert. Je signaleert kansen,
aandachtspunten, verbanden en trends. Gevraagd en ongevraagd voorzie je de directeur
en het moederbedrijf van onderbouwde input op basis waarvan cruciale beslissingen
worden genomen. Er is veel kennis aanwezig bij jouw collega’s van het moederbedrijf; zij
zijn voor jouw sparringpartner. Daarnaast bereid je de jaarrekening voor. Op dit moment
gaat dat nog volgens Dutch GAAP; jij begeleidt de transitie naar IFRS. Ook onderhoudt je
het contact met externe partijen als de bank, verzekeraars en de accountant.
De financiële administratie zal meer intern uitgevoerd worden. Jij zorgt voor inrichting
van de boekhoudkundige processen van meerdere bv’s en zet daarmee een professionele
finance afdeling op. In eerste instantie voer je zelf de boekhouding; naarmate het bedrijf
groeit neem je een administratief medewerker aan die deze taken van jou overneemt. Er
wordt gewerkt met Exact, VISMA en Excel.

Functie-eisen
 Afgeronde HBO/WO opleiding bedrijfseconomie, accountancy of vergelijkbaar;
 Werkervaring in een vergelijkbare rol is een pre;
 Spreekt (redelijk) Engels; dit is de voertaal met de Noorse moeder;
 Kennis van IFRS is niet noodzakelijk; het begeleiden van de transitie spreekt jou
echter wel aan.
Persoonskenmerken
 Overtuigd van de meerwaarde die sturen vanuit data heeft;
 Oprechte interesse in energie & circulaire economie;
 Ondernemende instelling;
 Hoge mate van ‘eagerness’, proactiviteit en leergierigheid;
 Hoog abstractie en analytisch vermogen;
 Samenwerkingsgericht;
 Volwaardig gesprekspartner voor de directie en het management van het
moederbedrijf;
 Als leidinggevende toegankelijk, coachend en motiverend;
 Verantwoordelijk om kunnen gaan met de vrijheid die je binnen deze rol krijgt.
Wat biedt IJsbeer Energie jou?
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 Een salaris passend bij de kennis en instelling die je meebrengt
Werken bij IJsbeer Energie
IJsbeer Energie is een onderdeel van de Noorse energiegroep Kvitebjørn Energi A.S.
(Kvitebjørn, oud-Noors voor ijsbeer). Een bedrijf dat reeds sinds 1986
(stads)warmtecentrales in de stad Tromsø, in het noorden van Noorwegen, in bedrijf
heeft. Inmiddels heeft Kvitebjørn meerdere energiecentrales, aanverwante industrieën en
onroerend goed in bezit, zowel in Noorwegen als in Nederland. Kvitebjørn heeft zich
voorgenomen zijn expertise met groene energie verder uit te dragen dan alleen in
Noorwegen zodat met elk nieuw duurzaam energieproject opnieuw verschil gemaakt kan
worden met bestaande fossiele energieproductie. De energiecentrale in Steenwijk is een
groene energie producerende centrale die perfect in deze strategie past.
Daarnaast gaat IJsbeer Energie het komende jaar palletblokken van gerecycled hout
produceren onder het label IceBlock. Een alternatief voor palletblokken van massief, vers
hout en duurzaam hergebruik van afvalhout. Het product heeft een hoge gegarandeerde
kwaliteit en een gunstige prijs.
Bij IJsbeer Energie werken nu een kleine groep zeer gedreven, ondernemende en
zelfstandige medewerkers. Er is een grote groeiambitie en veel ruimte in de markt. De
komende 2 jaar wordt een groei verwacht naar 30 medewerkers die gedeeltelijk in
ploegendiensten zullen werken. IJsbeer Energie is een samenwerkingsgerichte
organisatie; elkaar helpen, de ander wat gunnen, geen eilandjescultuur, ‘geven en dan
pas nemen’ en teamwerk zijn belangrijke aspecten waar veel waarde aan wordt gehecht.
Interesse
Het volledige werving- en selectietraject wordt verzorgd door Métier.
Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoen aan de gestelde eisen, reageer dan
zo spoedig mogelijk via www.metier.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met
Ingobert Veen.

