
Werken bij het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (APS)

Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (APS) zorgt voor de pensioenen van circa 
4.000 huidige, voormalige en gepensioneerde medewerkers van de overheid van
Sint Maarten. APS bestaat nu zeven jaar. In die periode is een stevig fundament 
gelegd voor een betrouwbare pensioenuitvoering. Voor ons team zoeken we 
thans uitbreiding.

Ben je een ervaren professional met passie voor financiën en pensioen? Houd je 
van variatie in je werk en werk je graag samen met anderen in een hecht team? 
Bruis je van motivatie en energie? Dan ben je wellicht de juiste kandidaat voor 
onze vacature voor een: 

Financial Controller
Functie omschrijving:
De Financial Controller is verantwoordelijk voor het ondersteunen van 
management bij financiële, bedrijfskundige en strategische vraagstukken, het 
analyseren van financiële resultaten waarbij onder meer de link wordt gelegd 
tussen de afdelingen Financiën, Beleggingen en Projecten, het beheren en 
optimaliseren van AO/IB processen en het reviewen van integrale management 
rapportages.  

Hij /zij zal o.a. worden ingezet voor:
- Reviewen van integrale (financiële) managementrapportages in   
 samenwerking met de leden van het managementoverleg;
- Bewaken budgetten;
- Verzorgen van liquiditeitsprognoses;
- Volgen en vertalen van ontwikkelingen m.b.t. verslaglegging en rapportages in  
 beleid en processen;
- Beheer AO/IB processen;
- Coördineren van de aanlevering financiële cijfers t.b.v. het jaarwerk;
- Adviseren van management bij (de analyse van) financiële, bedrijfskundige  
 en strategische vraagstukken;
- Op verzoek van de Audit Commissie toelichten van rapportages in de   
 vergadering;
- Begeleiden van de leden van het managementoverleg en Algemeen Directeur  
 bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van Financiën,  
 Beleggingen en Projecten;
- Functionele bevoegdheden ten opzichte van de afdelingen financiën, 
 beleggingen, projecten en pensioenen, waar het gaat om de doelmatige 
 inrichting van de administratie, de hantering van methoden van rentabiliteits- 
 en andere berekeningen en de afstemming van financiële gegevens en 
 rapportages tussen verschillende afdelingen;
- Het adviseren over de efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen.

Functie-eisen:
De Financial Controller beschikt over:
-  Werk- en denkniveau 
 A WO werk- en denkniveau

-   Opleiding/ervaring  
 - HBO-/WO-diploma of vergelijkbaar werk- en denk niveau op het   
  gebied van accountancy en/of bedrijfseconomie; 
 - 4 tot 5 jaar werkervaring, bij voorkeur bij een internationale   
  accountantsorganisatie, financiële instelling en/of non-profit sector;
 - Relevante, recente en meerjarige aantoonbare werkervaring in een  
  soortgelijke functie;
 - Ervaring met en kennis van Microsoft Office (m.n. Excel, Word en   
  PowerPoint), Exact en financiële managementapplicaties;
 - Klant- en servicegericht en communicatief vaardig;
 - Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (passief en  
  actief ) zowel mondeling als in geschrift.

Arbeidsvoorwaarden:
APS biedt je een goed salaris dat afhankelijk is van onder meer werkervaring, 
opleiding en deskundigheid. Daarnaast biedt APS je een ziektekostenverzekering, 
(uiteraard) een prima pensioenregeling en een uitstekend pakket secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Contact:
Heb je interesse en beschik je over de door ons gevraagde kwaliteiten? 
Dan nodigen wij je uit je sollicitatie, vergezeld van een C.V., 
vóór 16 augustus 2017 te e-mailen naar 
Brigitte Fränkel, brigitte.frankel@apsxm.org.  

VACATURE


