
 

 

G2 Speech is de expert op het gebied van digitaal dicteren, spraakherkenning en workflowoplossingen en is met 
name actief in de medische, juridische en zakelijke sector in de Benelux, Verenigd Koninkrijk en Ierland.  
Bij G2 Speech kom je terecht in een gedreven, maar informele organisatie met korte communicatielijnen. De 
organisatie bestaat uit 75 medewerkers. 
 

Financial Controller 
 
Standplaats: Best, NL 
Uren: 40 uur 
Opleiding: Minimaal hbo  
Afdeling: Finance & Administration  

WAT GA JE DOEN? 

Als Financial Controller is geen enkele dag hetzelfde. Jij bent verantwoordelijk voor de administratie en de 
verslaggeving van vier landen. Je geeft leiding aan de administratieve medewerkers. Verder adviseer jij, als lid van 
het Management Team, de organisatie op het gebied van het financiële beleid. Je rapporteert aan de algemeen 
directeur. 

WAT ZIJN JE BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN?   
 

 Opstellen van operationele en financiële rapportages en analyses 
 Coördineren en opmaken van maand- en kwartaalrapportages en jaarrekeningen 
 Bewaken van financiële doelstellingen en signaleren van afwijkingen 
 Opmaken van budgetten in samenwerking met de diverse afdelingen 
 Oppakken van optimalisatie- en verbetertrajecten op financieel/controlling gebied waarbij automatisering 

centraal staat 
 Contact onderhouden met verschillende (internationale) externe partijen, zoals belastingdienst en 

accountants 
 Uitvoeren van enkele operationele taken, zoals grootboekmutaties, betalingen en belastingaangiftes 
 Aanspreekpunt in de organisatie voor vragen op financieel gebied. 

 
FUNCTIE-EISEN 

HEB JIJ DE RELEVANTE KWALITIFICATIES EN/OF ERVARING?  
 Hbo(+), richting bedrijfseconomie of accountancy 
 Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie 
 Ervaring in een leidinggevende en adviserende rol  
 Op de hoogte van actuele en relevante wet- en regelgeving  
 Kennis van softwarepakketten zoals MS Office, Exact Globe en Synergy is een pré 
 Communicatief sterk in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 
WAT ZIJN ESSENTIËLE EN GEWENSTE VAARDIGHEDEN?  

 Beschikt over een visie voor de korte en lange termijn 
 Analytisch en nauwkeurig 
 Betrouwbaar en integer 
 Een kritisch en pro-actief karakter  
 Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te functioneren. 
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WERKEN BIJ G2 SPEECH 

WAT BIEDEN WIJ? 
G2 Speech biedt een marktconform salaris en pensioenprogramma. Daarnaast bieden we een 13e maand bonus 
en de mogelijkheid om thuis en op kantoor te werken.  
Bovendien is er ruimte voor eigen initiatief en bieden we onze medewerkers de gelegenheid om zich te blijven 
ontwikkelen. Dit alles in een afwisselende en uitdagende functie. 
 
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
Enthousiast geworden en pas je in het profiel? Wij zijn erg benieuwd naar jou! Stuur je motivatiebrief en cv naar 
Esther Stegers (e.stegers@g2speech.com). Heb je vragen over de functie neem dan even contact op met Esther 
op nummer 088-23784 00.  
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