
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Financial controller  

    

  

Wil jij werken aan realisatie van duurzame energie, samen met burgers? Prowind initieert burgerprojecten voor 
wind- en zonneparken. We werken op flexibele en transparante wijze samen met alle belanghebbenden en gaan 
respectvol om met mens en milieu. 

Voor de ambitieuze Nederlandse organisatie, standplaats in Zwolle, zoeken wij een: 

Financial controller   

Als finance professional weet jij alle boekingen correct te alloceren en verwerken, en hierbij het overzicht te houden over 
verschillende juridische entiteiten. Je onderhoudt op een constructieve manier de contacten met leveranciers, belastingdienst, 
banken/financiers, onze accountant en belastingadviseur. Je zet in goed overleg met het lokale management en de Duitse 
moederorganisatie de juiste stappen. Uiteraard ben je helemaal overtuigd van de noodzaak van de energietransitie. 

Wat worden je taakgebieden: 

• Facturatie, betalingen en dagelijkse boekhoudkundige verwerking. 

• Project vennootschappen en projectadministratie beheren. 

• Maken van liquiditeitsprognoses en jaarbegroting. 

• Periodieke aangiften omzetbelasting. 

• Voorbereiden en opstellen van jaarrekeningen. 

• Verzorgen van algemene interne financiële ondersteuning in de projecten. 

• Opdrachtgever van externe loonadministratie. 
 

Vakinhoudelijk werk je intensief samen met de collega’s in Duitsland en rapporteer je aan de CFO in Duitsland. 
Je werkt samen met de directeur Prowind NL en valt onder zijn directe leiding. 
We zijn blij als je je schouders onder het bedrijf wilt zetten en staan open voor elke zinnige inbreng. 
 

Wat breng je mee? 

• HBO werk- en denkniveau en ervaring in wat complexere administraties. 

• Relevante opleiding(en) op finance gebied zoals SPD/Hofam, of een andere relevante financiële HBO-opleiding. 

• Je bent thuis in Exact of weet snel de weg erin te vinden. 

• Je schrijft soepel en toegankelijk, in het Nederlands en Engels. Duits is een pré. 

• Je bent flexibel, ambitieus en vindt het een uitdaging om onze groeiambitie te ondersteunen. Je wacht niet af, hebt lef, 
zet zelf dingen in gang en hebt daarbij succes. Je komt snel ‘to the point’ en weet in korte tijd van idee naar plan van 
aanpak te komen. Je leert graag en neemt altijd de verbeterpunten mee in je volgende acties. 

• Je kijkt ernaar uit om je kennis en je strategische denkvermogen in te zetten en in een klein team je handen uit de 
mouwen te steken en daarmee een verschil te maken. Je zit dus niet in je eigen bubbel te werken, maar weet dat we 
het samen moeten doen. 

• Je werkt praktisch maar planmatig. 
 

Wat bieden wij jou? 

 

• Een fulltime arbeidsovereenkomst, onbepaalde tijd. 

• Standplaats Zwolle. 

• Een unieke kans om in een klein maar gedreven team je eigen specialisme op te bouwen. 

• Je gaat een relevante bijdrage leveren aan de actuele energieproblematiek. 

• Marktconform salaris. 

• Laptop, een telefoon en een NS Business card. 

• Een passende pensioenregeling en daarbij horende verzekeringen. 

 

Verdere informatie vind je op www.prowind.com/nl of je kunt contact opnemen met Thijs Afman (directeur Prowind NL)  

06 15223300 

 

Je CV plus motivatiebrief graag per mail: vacatures@prowind.com  

 

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

http://www.prowind.com/nl
mailto:vacatures@prowind.com

