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Chief Financial & Operational Officer

Vakgebied
Accountancy

Functieomschrijving
De CFO is verantwoordelijk voor de financiële huishouding.
Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor alle juridische en operationele kaders
en werkzaamheden die samenhangen met de stimuleringsactiviteiten.
De CFO rapporteert aan de CEO en legt samen met de CEO verantwoording af aan
Raad van Toezicht. Hij/zij werkt nauw samen met Ontwikkelingsmaatschappijen,
InvestNL, Banken voor allocatie kapitaal en ondersteunt bedrijven in het opzetten
van financieringsconstructies.

Begindatum
Per 1 juni 2019

Duur dienstverband
Vast dienstverband

Salarisindicatie
Marktcomform salaris

Dimensies

Locatie
Amsterdam

Werkkapitaal en liquiditeit;
Structurering van financieringen met publieke en private partijen;
Begroting en Budget;
Risk Governance en Compliance (op staatssteunregels);
Financiële rapportage en jaarverslag.

Arbeidsuren
Voltijd

Gepubliceerd op
Verantwoordelijkheden

november 9, 2018

Definiёren, implementeren en managen van financiёle processen en interne
audits, het opstellen van hierbij noodzakelijke policies en procedures en het
adviseren van veranderingen hierin voor goedkeuring binnen het Bestuur en
door de Raad van Toezicht;
Managen van werkkapitaal en liquiditeit (mede in verkrijgen van tranches
toegezegd kapitaal) en het opstellen van prognoses;
Verzorgen interne en externe financiele rapportages, inclusief jaarverslag;
Opzetten en doorvoeren van project controle;
Monitoren van gerealiseerde resultaten en investeringsperformance;
Monitoren van naleving staatssteunregels en overige convenanten bij
verkrijgen van kapitaal en overleg hieromtrent met de betrokken
stakeholders;
Het inrichten van boekhouding, debiteuren en crediteuren en administratie
voor contracten.
Belangrijkste uitdagingen
Verzekeren van best practice in opzetten van financiёle processen en risk
governance;
Verzekeren van liquiditeit en aantrekken kapitaal van publieke en private
partijen;
Toezicht op gebruik toegezegd kapitaalsondersteuning en naleving
staatssteunregels.

Functie-eisen
Een financiële achtergrond of minimaal 10 jaar relevante werkervaring;
Een bewezen track-record in het managen van complexe financiële
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processen met verschillende stakeholders zoals aandeelhouders,
crediteuren en subsidie-verleners;
Expertise in complexe financieringsconstructies, vooral ‘’blended’’
constructies met overheden, private partijen, semi-publieke financiers (zoals
ontwikkelingsorganisaties), banken, private equity en venture capital;
Kennis van staatssteunregels en financieel-juridische kennis voor
financieringsovereenkomsten;
Ondernemend, analytisch sterk, stressbestendig, flexibel, open-minded en
leiderschap;
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in
het Nederlands als in het Engels;
Een sterk netwerk binnen de financieel – juridische wereld opgedaan in
commerciële organisaties;
Ervaring met werken voor overheden;
Bekend met financiële structurering gericht op hefboom optimalisatie en
(lange termijn) revolvering van middelen;
Volwaardig gesprekspartner voor financiële investeringspartijen, zoals
venture capital funds, private equity, regionale
ontwikkelingsmaatschappijen, InvestNL en banken;
Sterke kennis van VC, PE en banking met expertise in investeringen, M&A,
fund management, financiёle (her)structurering en/of kredietmanagement;
Ervaring met liquiditeitsmanagement, bij voorkeur vanuit treasury in
multinationale bedrijven;
Risk advisory en compliance expertise vanuit Big4 of risk governance rollen
, bij voorkeur in naleving regulatory vereisten zoals staatssteunregels;
Communicatief sterk in representatie naar overheden, toezichthouders en
aandeelhouders.
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