Passie voor Afrika?
Zoek jij een baan met impact? Deel jij onze passie voor Afrika? Bij TDH (check www.tradedevelopment.nl)
hebben we als missie om de armoede in Afrika te helpen verlichten door te investeren in lokale economische
ontwikkeling en werkgelegenheid. We kopen noten van onze boerengroepen en verwerken ze in onze lokale
fabrieken om ze te verkopen aan veelal de grotere spelers in de voedselindustrie. De impact die we hebben
op het leven van de lokale gemeenschappen is significant en we willen groeien!
Ons Nederlands hoofdkantoor is klein, maar onze internationale operatie is omvangrijk met fabrieken in Afrika
en internationale handelscontacten. Voor de financiële functie betekent dit een veelheid van uitdagingen:
consolidatie van deelnemingen, internationaal (belasting)recht, vreemde valuta risico’s, internationaal
betalingsverkeer, financieringsvraagstukken, marge analyse en optimalisatie (business control). Daarvoor
zoeken we hulp.

FINANCIEEL TRAINEE (1,0 Fte)
Onder leiding van de Manager Finance vorm je samen met drie collega’s de financiële afdeling. In deze rol zul je
ervaring gaan opdoen met alle facetten van de financiële functie, van accounting tot financial en business
control. Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:








Ondersteunen bij de debiteuren- en crediteurenadministratie en betalingen
Ondersteunen bij de planning en control cyclus
Managementrapportages en analyses voorbereiden
Signaleren van bedrijfsmatige en commerciele risico’s en verbeterkansen
Uitvoeren en beheren van de grootboekadministratie
Assisteren bij het opmaken van jaarrekeningen
Communicatie met banken en financiële instellingen

Functie-eisen en profiel kandidaat:
Onze belangrijkste eis is een HBO werk- en denkniveau met goed analytisch denkvermogen en een leergierige
instelling. Een opleiding HEAO of management economie en recht zou ideaal zijn. Verder ben je handig met
Excel en Powerpoint en ben je de Engelse taal goed machtig. Spreek je ook nog redelijk Frans, dan vinden we
dat echt een pré.
In ons kleine bedrijf zetten we samen de schouders eronder. Wij verwachten van jou dus een proactieve en
servicegerichte werkhouding en verantwoordelijkheidsgevoel om dat stapje extra te zetten als het nodig is. Je
werkt nauwkeurig en uiteraard zijn communicatieve vaardigheden onmisbaar bij alle interne en externe
contacten die je zult hebben. Onze cultuur is informeel, geen stropdassen 😉, met ruimte voor initiatief en
eigen inbreng.
Interesse?




Deel jij onze passie voor de allerarmsten in Afrika?
Ben je in voor een all-round opleiding in de finance functie?
Zin in een avontuur om deze veelzijdige baan te gaan ontdekken?

Dan maak ik graag kennis met je. Mail me je CV en motivatie!
Dirk Jan van der Meij
Manager Finance
dvandermeij@tdholding.nl

