
Wind, daar krijg je energie van! 

Vacature – Manager Finance & Control 
 
Ben jij een (data)gedreven en betrokken financiële manager? En wil je daarnaast werken in 
een dynamisch en groeiend bedrijf? Wij zijn per direct op zoek naar een  
 

Manager Finance & Control 
• 32-40 uur per week 

• Locatie Hoogezand, thuiswerken deels mogelijk 

• Contract voor een jaar, met zicht op verlenging  
 
Als manager Finance & Control ben je verantwoordelijk voor de gehele financiën van E.A.Z. 
Wind. Je bent onderdeel van het MT, waarbij je rapporteert aan de CEO. Je stuurt het 
financiële team aan, dat bestaat uit een controller en een financieel administratief 
medewerker.  
 
Je bent het financiële geweten van EAZ en weet wat er speelt vanuit de feiten. Aan de hand 
van jouw rapportages creëer je zicht op de bedrijfsvoering en help je de onderneming om 
effectief in te spelen op de toekomst.  
 
In deze functie schakel je moeiteloos tussen strategische analyses en hands-on finance werk. 
Je duikt graag in de cijfers, maar verdrinkt er niet in. Je werkt aan onze nieuwe ERP-CRM 
(software) systemen om grip te houden op onze processen en de organisatie op alle niveaus 
van de juiste informatie te voorzien. Hierin ben je een belangrijke sparringpartner voor 
leidinggevenden en de directie.  
 
Werkzaamheden  

- Leidinggeven aan financieel team 
- Adviseren aan MT  
- Financiële rapportages bewaken en controleren  
- Ad-hoc analyses opstellen  
- Helpen stroomlijnen en professionaliseren van de organisatie op snijvlak van 

processen en ICT  
 
Wat neem je mee? 

- Academisch werk- en denkniveau 
- Minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau, in een financiële richting  
- Ervaring met en affiniteit voor ICT-systemen en de implementatie hiervan 
- Conceptueel en analytisch vermogen 
- Kennis en ervaring op het gebied van fiscaliteit, juridische zaken en verzekeringen 
- Ervaring in een productie-omgeving  

 
Over E.A.Z. Wind 
Wij zijn een jong bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van windmolens voor 
boerderijen. Met onze liefde voor de agrarische cultuur en landschap, willen we alle 



boerenbedrijven in de wereld zelfvoorzienend maken in energie. Met een combinatie van 
wind- en zonne-energie kan het boerenbedrijf het hele jaar door voldoende energie 
opwekken. Wind in de winter, zon in de zomer: de perfectie combinatie voor boeren die het 
hele jaar stroom nodig hebben. Daarbij vervullen we vele functies voor onze boeren, we zijn 
hun installateur, verkoper, onderhoudspartij, ontwerper en producent. Dat vraagt het 
uiterste van onze vakmannen en -vrouwen in onze fabriek en op kantoor.  

Met een team van ongeveer 50 collega’s staan we tot onze laarzen in de klei en staan we 
voor wat we beloven. Met boerenverstand en onze no-nonsense uitstraling zijn we trots op 
wat we doen.  

Is dit jouw baan? 
We zijn erg benieuwd naar je! Stuur je CV + motivatie naar yara@eazwind.com. 

Reageren kan tot en met 25-03-22. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yara 
Jager: 
T: 06 23 34 90 39 
E: yara@eazwind.com  
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