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Vacature Financieel Manager 
 

 

Wij zijn op zoek voor Cash Software, onderdeel van de Visma Groep, naar onze financieel manager. Die 

niet alleen de financiële administratie kan managen en optimaliseren, maar die ons ook helpt de juiste 

financieel onderbouwde beslissingen te laten nemen in onze uitdagende toekomst. 

 

Wie zijn wij 

Cash Software heeft grote ambities en we hebben jou nodig om ze waar te maken! Wij ontwikkelen innovatieve 

en hoogwaardige standaard online bedrijfssoftware, gebruikt door duizenden accountants en ondernemers in 

Nederland. Onze software automatiseert bedrijfsprocessen, waardoor onze klanten veel tijd besparen op 

administratieve werkzaamheden. We zijn een informeel en flexibel bedrijf, altijd klaar om in te spelen op wensen 

van klanten en kansen in de markt. Na onze overname door Visma is er ruimte voor nieuwe plannen en we 

zoeken goede enthousiaste mensen om dit te helpen bereiken. Ruim 50 collega’s in hartje Den Haag kijken er 

naar uit je te ontmoeten! 

 

Doel van de functie 

Als financieel manager ben je verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie. Je bent precies en 

zorgt voor de betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de bedrijfsadministratie en de financiële 

rapportage aan het MT en Visma. Je kan moeiteloos schakelen tussen het voeren van de financiële administratie, 

het optimaliseren van de administratieve bedrijfsprocessen en het meedenken op strategisch niveau. Jij bent ons 

financiële geweten waarbij je meedenkt onze strategische plannen te maken en toetsen, maar anderzijds ook 

zelf de handen uit de mouwen steekt om die plannen te realiseren. Als jij er van houdt om te verbeteren en 

impact te maken dan is dit een fantastische uitdaging. 

 

Belangrijkste resultaatgebieden 

▪ Verantwoordelijk voor de financiële administratie. 

▪ Initiëren en managen van verbeteringstrajecten op het gebied van de administratie en de 

administratieve processen. 

▪ Leiding geven aan de medewerkers van de administratieve afdeling. 

▪ Opstellen van forecast, maand-, kwartaal- en jaarrapportage. 

▪ Lid van het management team waar je de rest van het MT adviseert bij financiële en 

bedrijfseconomische vraagstukken. 

▪ Rapportage aan Visma en onderdeel zijn van de financiële community binnen Visma. 

▪ Zorg dragen voor de compleetheid en correctheid van verschillende deeladministraties en intercompany 

stromen. 

▪ Adviseren van development over de gebruiksvriendelijkheid van de administratieve software van Cash, 

die je zelf ook gebruikt. 
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Vereiste kennis en ervaring 

▪ Administratief specialist met leidinggevende capaciteiten.  

▪ SPD-diploma of HEAO bedrijfseconomie. 

▪ Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke positie. 

▪ Tech savvy en kennis van diverse boekhoudpakketten. 

▪ Vloeiende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. 

▪ Hoge mate van zelfstandigheid. 

▪ Uitstekend gevoel voor cijfers. 

▪ Goed ontwikkeld analytisch denkvermogen.  

▪ Inzicht in de betekenis van cijfers en kunnen inschatten hoe betrouwbaar ze zijn.  

▪ Teamplayer. 

 

Wij bieden 

▪ Onderdeel zijn van een hecht team in Den Haag dat tegelijkertijd onderdeel is van het sterk groeiende 

Visma, een van de grootste softwarebedrijven van Europa. 

▪ De vrijheid om zelfstandig Finance binnen Cash gestalte te geven. 

▪ Onderdeel zijn van het Management Team van Cash Software. 

▪ Een marktconform salaris. 

▪ Een premievrij pensioen. 

▪ Een reiskosten- of OV-vergoeding. 

▪ 24 vakantiedagen op jaarbasis van fulltime. 

▪ Een functie voor40 uur in de week. 

 

Interesse of meer informatie?  

Neem contact op met Lydia van Dongen via 070 – 3 560 570 of l.dongen@cash.nl  

mailto:l.dongen@cash.nl

