
power-sonic.com 

Power Sonic Corporation is in 1970 opgericht in California en tegenwoordig is het hoofdkantoor gevestigd in 
Reno Nevada. Buiten de VS, heeft Power Sonic kantoren in de UK, Frankrijk, Israël en een EMEA hoofdkantoor in 
Nederland.  Power Sonic is een wereldwijde leverancier van energie opslag systemen, variërend van kleine accu’s 
voor noodverlichting tot container oplossingen voor de opslag van bijvoorbeeld zon- en wind energie. Voor 
meer informatie, kijk op onze website: https://www.power-sonic.com 

Functie: 
Power Sonic heeft een geweldige kans voor jou, om deel uit te maken van dit snelle bedrijf en biedt een 
gevarieerde en interessante rol bij het verlenen van financiële ondersteuning aan de EMEA-organisatie. Door te 
werken met een klein team, zal de succesvolle kandidaat een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van 
nauwkeurige en tijdige rapportage. Rapporterend aan de EMEA Financial Controller in de UK, is het vermogen en 
het vertrouwen om zelfstandig te werken essentieel.  

Taken / Verantwoordelijkheden: 

• Het managen van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse financiële taken
• Cash Management en het opstellen van een cash forecast 
• Assistentie bij kredietcontrole en het oplossen van vragen van klanten
• Het monitoren van voorraadtransacties en kostenrapportage en het snel corrigeren van afwijkingen 
• Het opstellen van maandelijkse rapportages inclusief P&L-analyse
• Berekening van vooruitbetalingen en overlopende posten (omzet / kostprijs verkopen) 
• Het continu blijven ontwikkelen en productie van relevante financiële rapportage 
• Tijdige en nauwkeurige afhandeling van wettelijke aangiften b.v. BTW, loonheffingen, etc.
• Andere leden van het bedrijf ondersteunen waar nodig met advies
• Betrokkenheid bij de controle van drie entiteiten gevestigd in NL, UK en Frankrijk 
• Assistentie bij de consolidatie en het indienen van EMEA-rapportages bij de Amerikaanse holding 
• Ad-hoc projecten en taken zoals gevraagd door de EMEA Financial Controller

Vaardigheden en ervaring: 

• Relevante ervaring in een financiële boekhoudfunctie (3+ jaar)
• Minimaal een bachelor in Accountancy, Economie of gelijkwaardig 
• Ervaring met het opstellen van samenvattingen en rapportages voor auditors en andere externe

belanghebbenden
• Sterke MS Excel-vaardigheden (draaitabellen, formules) 
• ERP-ervaring, bij voorkeur MS NAV 
• Sterke communicatieve, plannings- en rapportagevaardigheden
• Aandacht voor detail en sterke analytische vaardigheden
• Bij voorkeur kennis over de IFRS principes
• Vloeiend in English en Nederlands, Frans zou mooi zijn, maar is geen vereiste

FUNCTIE: Senior Financieel Medewerker 

SALARIS: 

RAPPORTEERT AAN: Alan Organ, EMEA Financial Controller  

WERKUREN: 40 uur per week 

PLAATS Power-Sonic EMEA BV, Smitspol 4, 3861 RS te Nijkerk 

Marktconfo 

http://www.power-sonic.com/



