Werken bij XXImo

Hoofd Accounting
(fulltime)
BEDRIJFSPROFIEL
XXImo, met hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch, richt zich in Europa op het plannen, betalen en
administratief verwerken van mobiliteit. Het gecertificeerde betaalplatform van XXImo is
gekoppeld aan een groot aantal aanbieders van alle vormen van mobiliteit in Europa en is
daarnaast processor van Visa-transacties. Meer informatie op www.xximo.com.
XXImo bestaat sinds juli 2011 en is actief op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Sinds
1 juli 2020 zijn de aandelen in handen van Mobinck. Fleet Support, Moove, Radiuz, Toogethr
en XXImo vormen samen Mobinck. Het bedrijf dat innovatieve en flexibele vormen van
mobiliteit samenbrengt en onderdeel uitmaakt van AutoBinck Group. AutoBinck is het meer
dan 100 jaar oude en gezonde familiebedrijf met een omzet van 1 miljard euro en 1600
werknemers dat al sinds 1907 succesvol mobiliteit levert. Meer informatie op
www.autobinck.com en www.mobinck.com.
XXImo’s klantenbase bestaat uit een volledig scala aan soorten bedrijven, inclusief
vooraanstaande merken als Rabobank, Proximus, KPMG en diverse overheidsinstanties.
XXImo-producten worden rechtstreeks verkocht en door resellers zoals Alphabet, LeasePlan
en Athlon.
DOEL VAN DE FUNCTIE
Doel van de functie is het versterken van het finance team. Het team is verantwoordelijk voor
de integrale financiële keten (van financiële administratie tot en met financial en business
control activiteiten).
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als Hoofd Accounting bestaan onder andere
uit:
 zelfstandig voeren van integrale administraties van vennootschappen in binnen- en
buitenland;
 verzorgen van fiscale aangiften;
 maandelijkse analyse van balansrekeningen;
 verzorgen van de maand- kwartaal- en jaarafsluiting;
 inhoudelijk betrokken bij het verbeteren van de administratieve en fiscale processen;
 contact met accountant.
Het Hoofd Accounting rapporteert direct aan de Head of Finance.
PROFIEL KANDIDAAT
 HBO denk- en werkniveau.
 Analytisch en sterke affiniteit met finance en cijfers.
 Ervaring met Exact Globe is een must.
 Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift is een must.
 Proactief, gedreven en resultaatgericht.
 Communicatief vaardig

AANBOD
 Marktconforme arbeidsvoorwaarden.
 Het werken binnen een professioneel team van leuke, gedreven collega’s.
 Een functie waar je de kans krijgt om deel te nemen aan het ontwikkelen van een snel
groeiende internationaal georiënteerde organisatie.
Solliciteren?
Klik hier en stuur ons een e-mail met je motivatie en cv.
Voor meer informatie over deze functie kun je ook bellen met Ingrid Smits 073 615 63 66.

** Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. **

