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VACATURE 
Medewerker 2nd level Finance Controller 

Date: 5 februari 2019 
Business Line: 
Position: 

Staff Netherlands 
Medewerker 2nd level Finance Controller (1,00 FTE) 

  
  
BNP Paribas Leasing Solutions 
BNP Paribas Leasing Solutions is een belangrijke speler op de Nederlandse en Belgische zakelijke 
vendor leasemarkt en wij zijn onderdeel van de BNP Paribas Group. BNP Paribas Leasing Solutions 
richt zich op financiële- en operationele lease activiteiten van kapitaalgoederen met lokale en 
internationale partners. Wij zijn een internationaal opererend bedrijf met nauw samenwerkende vestigingen. 
Wij zijn gestructureerd in een Benelux-organisatie, dit houdt tevens in dat reizen onderdeel is van de functie. 
 
Functie 
Als medewerker 2nd level Finance Controller ben je verantwoordelijk dat de lokale Finance activiteiten in 
overeenstemming zijn met de minimum internal control vereisten vanuit onze Group. Je doet dit op basis van 
gestandaardiseerde en voorgeschreven controles. Hiertoe doe je zelfstandig onderzoek naar de effectiviteit 
van de controls en rapporteert daarover naar de Corporate internal control afdeling en het Management. 
Daarnaast werk je nauw samen met de Belgische 2nd level collega om op BeNe niveau tot harmonisatie van 
processen en werkwijzen te komen. Ook voer je in overleg met de CFO BeNe ad hoc onderzoeken uit. Je 
bespreekt met het Management de bevindingen van jouw onderzoeksopdrachten om gezamenlijk de juiste 
acties te initiëren en daarmee de risico’s te beheersen.  
 
Kern activiteiten van de functie 
De 2nd level Finance Controller rapporteert rechtstreeks aan de CFO BeNe. Je kernactiviteiten zijn; 

 uitvoeren van 2nd level controls in lijn met het Standard Accounting Control Plan 

 onderzoeken en analyseren van handmatige boekingen en het managen van zogenaamde sensitive 
accounts 

 verzorgen van rapportages naar lokaal management en corporate internal control  

 kritisch beoordelen van de risico analyse en de eerstelijn controle op Finance processen 

 opvolgen van aanbevelingen van interne en externe controle auditors 

 onderhouden van het interne controle plan binnen de gegeven deadlines en in overeenstemming met 
de beleidsvoorschriften en standaarden binnen onze groep 

 

Resultaatgebieden 

 waarborgen dat de activiteiten van Finance voldoen aan de Compliance voorschriften en regelgeving 
binnen de groep 

 het zelfstandig,  onafhankelijk en tijdig uitvoeren van 2nd level controles over financiële data  

 zorg dragen voor een adequate audit trail en dossiervorming van de uitgevoerde controles 

 leveren van een actieve bijdragen aan het continue verbeteren van de kwaliteit van de internal 
controls binnen het Finance team 

 Onderhouden van een hoge mate van datakwaliteit 
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Vereiste kennis en ervaring 

 

 een afgeronde Bachelor of Master opleiding met als studierichting Accounting  

 minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van Accountancy en internal control 

 een goed begrip en inzicht in controle methodieken en risico analyses 

 zeer goede kennis van Microsoft Excel 

 aantoonbare ervaring als gesprekspartner binnen alle lagen van een financiële organisatie  

 een analytisch denkvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden  

 in staat zijn om zowel zelfstandig als ook binnen het team werken 

 
Je bent net al alle BNP Paribas collega’s in staat om volledig digitaal te werken 

 
 
Wat kun je van ons verwachten 

 stabiliteit als onderdeel van de BNP Paribas Group 

 sterke marktpositie en duurzame relaties 

 een veelheid aan oplossingen en diensten om te willen innoveren 

 open en ondernemende bedrijfscultuur 

 goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 een goede werksfeer waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling 

 

Overig: 

Voor nadere informatie kun je terecht bij Rob Schreuder, HR Manager BNP Paribas Leasing Solutions 
Nederland, tel. +31 (0) 73 - 63 99 407.  
 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Erik Ketelaar, CFO BeNe bij 
BNP Paribas Leasing Solutions Nederland tel +31 (0) 73 6399 220.  
 
Een schriftelijke sollicitatie met CV (of per mail) kun je t/m 28 februari 2019 sturen naar;  

 Postbus 2375, 5202 CJ, ’s-Hertogenbosch (ter attentie van Rob Schreuder) 

 Of e-mail naar :   rob.schreuder@bnpparibas.com  
 
 

De sollicitatiegesprekken vinden op korte termijn plaats 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


