
 

 

             Financieel Directeur 

Wie zijn wij? 
Als grootste shortleasemaatschappij van Nederland met onze Leaselabels Shortleaseland in Oss, 
DealerLeasing, en Bedrijfswagenleasing in Geldrop, en tevens onze mobiliteitscentra Eurocars in 
Oss en Eurocars Bedrijfswagens in Geldrop staan we aan de vooravond van het realiseren van 
een significante groei. Daarom zijn we op zoek naar een Financieel Directeur, die als onderdeel 
van het managementteam voor de verdere groei kan gaan zorgen.  
 
Op de werkvloer heerst een dynamische, informele no-nonsense sfeer, waar een creatieve geest 
en initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Werken bij ons vraagt om een kritische en 
constructieve houding, met een collegiale- en ondernemende gedachte. Je krijgt in deze functie 
de vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen en onze positie in de markt te versterken.  
 

Wat ga je doen? 
Als Financieel Directeur ben je vanuit onze vestiging in Geldrop verantwoordelijk voor de gehele 
Financiële administratie van onze werkmaatschappijen. Je draagt zorg voor de dagelijkse 
boekhouding, maakt analyses, stelt maandelijkse rapportages op en je verzorgt de (tussentijdse) 
financiële verslaglegging naar alle betrokken partijen inclusief de jaarrekeningen. Je geeft 
gevraagd en ongevraagd advies en bent bereid uitvoerende werkzaamheden te verrichten die 
passen binnen de verantwoordelijkheden van het team.  
Je rapporteert rechtstreeks aan de directie. 
 
Voor deze uitdagende functie gaat de voorkeur uit naar een doortastende en zeer accurate 
teamspeler met gezond verstand op HBO of WO bedrijfseconomisch niveau.  
Ben jij de ware ‘spin in het web' en ben jij iemand die graag het verhaal achter de cijfers vertelt 
dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat verwachten wij van jou?  

• Het operationeel aansturen van de Financiële administratie; 
• Ontwikkelen en uitvoeren van de interne controle; 
• Het actief onderhouden van relaties met verschillende financiële en  

niet-financiële medewerkers; 
• Het initiëren en realiseren van verbetertrajecten; 
• Pro-actief oplossingsgericht handelen; 
• Het stimuleren en enthousiasmeren van collega's met betrekking tot kwaliteitsverbetering; 
• Het creëren van nieuwe inzichten en het delen hiervan binnen de organisatie; 
• Het verbinden van afdelingen met elkaar om tot de beste operationele en financiële 

resultaten te komen; 
• Het terugbrengen van complexe vraagstukken tot de essentie. 

 



 

 

 

Wie ben jij? 
Herken jij je in de volgende functie-eisen/competenties: 

• HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een (bedrijfs)- economische richting; 
• 5 tot 10 jaar werkervaring op het gebied van controlling; 
• Affiniteit met de automotive / leasebranche is een pré, maar niet noodzakelijk. 
• Goede kennis van Excel; 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van opleidingen/trainingen, 

welke door het bedrijf ter beschikking worden gesteld middels een opleidingsbudget; 
• Analytisch, proactief, hands-on mentaliteit; communicatief sterk. 

Wat bieden wij? 
Binnen Dealerleasing bieden wij je een afwisselende, dynamische en verantwoordelijke 
functie in een plezierige werkomgeving. De opzet is kleinschalig en de lijnen zijn kort. Binnen 
de kaders van je functie krijg je voldoende verantwoordelijkheid en staat verdere 
ontwikkeling voorop.  
 
Kortom: een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische, informele werkomgeving 
met volop kansen! 

Daarnaast kun je rekenen op: 

• een uitstekend salaris; 
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• auto van de zaak. 

Heb je interesse? Wij nodigen je van harte uit te solliciteren. Stuur je motivatie en CV naar 
onze Algemeen Directeur, de heer Arjan Feitsma, arjan.feitsma@dealerleasing.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Aan het vrijblijvend 
voorstellen van kandidaten zonder opdracht kunnen dan ook geen rechten en/of 
verplichtingen worden ontleend. 

 


