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Vind je het leuk om innovatieve bedrijven te helpen ondernemen in de digitale economie? Krijg je energie 

van het verbeteren van financiële processen? Dan maken we graag kennis met je! 

NLdigital is een collectief van meer dan 600 bedrijven die werken aan de digitale transformatie van Nederland. 

Denk daarbij niet alleen aan wereldwijde spelers als Microsoft of Google, maar ook aan honderden start-ups, 

scale-ups en mkb-bedrijven die de basis vormen van digitaal Nederland. Als brancheorganisatie helpen we onze 

leden met nuttige tools en diensten, een interessant netwerk en constructieve belangenbehartiging.  

Om ons team te versterken zoeken we een proactieve 

 

 

Financial controller 

16 uur per week 

 

 

Wat ga je doen? 

In de rol van financial controller ben je verantwoordelijk voor de controle en consolidatie van de financiële 

administratie van NLdigital en haar entiteiten. Concreet betekent dit: 

• Helpen bij het opstellen van de begrotingen en de opvolging van de realisatie versus het budget 

• Voorbereiden van periodieke rapportages, jaarcijfers en P&L- rapportages  

• Verzorgen van liquiditeitsprognoses en cashmanagement  

• Samenstellen van de VPB-aangiften 

• Aangifte en controleren BTW aangiftes 

• Samenstellen jaarrekeningen en financiële analyses en rapportages 

• Fungeren als aanspreekpunt en adviseur voor het management  

• Voeren van overleg met het management en eventuele controllers en (externe) accountants  

• Gesprekspartner VNO-NCW over de contributieafdrachten 

• Helpen bij het opstellen en aanscherpen van KPI’s (Key Performance Indicators)  

• Beheren en optimaliseren van de AO/IC-processen  

• Signaleren van ontwikkelingen op financieel gebied  

 

  

Met wie werk je samen?  

• NLdigital is een kleine organisatie met een hecht team van ruim 25 collega’s. Je maakt deel uit van team 

Operations en rapporteert aan de algemeen directeur. Je werkt nauw samen met de penningmeester en 

voorzitter van de vereniging. De financiële- en salarisadministratie worden verzorgd door een extern kantoor.  
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Jij:  

• Communiceert open, bent oplossingsgericht en hebt een hands-on mentaliteit  

• Neemt je verantwoordelijkheid, en signaleert tijdig knelpunten  

• Bent proactief, analytisch en kan prioriteren  

• Hebt kennis van AFAS Profit 

• Hebt hbo werk- en denkniveau, gecombineerd met een relevante financiële opleiding  

• Hebt bewezen ruime jaar ervaring binnen het vakgebied als financial controller  

 
 

Enthousiast? 

Wil je meer weten over de functie, onze arbeidsvoorwaarden, NLdigital, of hoe wij werken in tijden van Corona? 

Of ben je al enthousiast en wil je direct solliciteren?  

Neem dan contact op met Ilse Bijman (HR) via ilsebijman@nldigital.nl. 

mailto:ilsebijman@nldigital.nl

