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FINANCE MANAGER (32-40uren per week) 

THNK is op zoek naar een gemotiveerde Finance Manager. Heb jij zin om bij een 
internationale organisatie in Amsterdam aan de slag te gaan in een uitdagende medior 
finance functie? Heb jij HBO/WO werk- en denkniveau in de richting bedrijfseconomie, 
accountancy of controlling en een bewezen accounting achtergrond? Ben je 
georganiseerd, consciëntieus, flexibel, energiek en heb je een goed oog voor detail? Dan 
ben jij precies de persoon die wij zoeken. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN:  

• is verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de 
financiële administratie (crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie, 
grootboek); financiële overzichten – Balans, Winst-en verliesrekening, 
Kasstroomoverzicht 

• zorgt voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en de 
administratieve processen 

• verzorgt de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting; 
• draagt zorg voor tijdig en nauwkeurig opstellen van begrotingen, periodieke 

financiële rapportages (inclusief analyses) voor management en de 
jaarrekening; 

• acteert als een kennisexpert op zijn/haar vakgebied; 
• zorgt voor de afhandeling van fiscaliteit en compliance met fiscale wet- en 

regelgeving; 
• acteert als financiële vraagbaak binnen de organisatie. 

WELKE KWALITEITEN ZOEKEN WIJ? 

• een afgeronde HBO – WO opleiding richting boekhouding en finance; 
• min 3-5 jaar relevante werkervaring (accounting, samenstel, general ledger, 

financial control) met een project administratie; 
• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift; 
• kennis van Exact, Symsys en Salesforce is een pré. 

 
Bij THNK spreken we meestal Engels, het is dus belangrijk dat je vloeiend Nederlands 
en Engels spreekt.  
 
Als jij onze nieuwe Finance Manger bent, stuur dan een email naar hr@thnk.org met je 
CV en een korte Engelstalige brief.  
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We are proud of the diversity at THNK and continually seek diverse perspectives to enrich 
our team. We’re committed to being an equal opportunity employer and encourage 
everyone to apply! 
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