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Als Teamlead Reporting ben je verantwoordelijk voor het tijdig leveren van complexe financiële 
rapportages aan de Groepsdirectie. Je zorgt ervoor dat deze rapportages gestructureerd 
en juist opgeleverd worden, voor de relevante informatie stem je af met de business leaders 
in de diverse landen. Je gaat proactief te werk om het rapportageproces steeds efficiënter 
en doelgerichter in te richten. Je maakt hierbij gebruik van o.a. Dynamics voor de juiste 
kwaliteit van de grootboek informatie en je levert input voor de jaarrekeningcontrole voor de 
externe accountant. Je draagt zorg voor interne afstemming in rapportages op het gebied van 
goederenbeweging, massabalans en HBE’s (Hernieuwbare Brandstof Eenheden).

De Teamlead Reporting maakt onderdeel uit van het Finance Team. Je geeft leiding aan een jong 
team van drie personen. Naast interne afdelingen heb je regelmatig contact met de business 
leaders over de maandelijkse rapportages en geef je terugkoppeling op hun resultaten.

 

FinCo Fuel is een van oorsprong Nederlandse brandstofleverancier en levert 
brand stoffen aan groothandel en zakelijke eindgebruikers in wegtransport 
en scheepvaart in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Finco Fuel heeft een 
open, informele cultuur met korte communicatielijnen en een ‘no-nonsense’ 
mentaliteit. Met ruim 180 medewerkers vormt het team van FinCo Fuel een 
hechte en betrokken club. Als jonge organisatie speelt Finco Fuel in op de vele 
uitdagingen van de energietransitie door een voortrekkersrol te vervullen in de 
verdere reductie van CO2-uitstoot. Om deze ambitieuze bedrijfsdoelstellingen te 
realiseren, zijn we op zoek naar nieuw talent: ondernemende mensen die samen 
met ons de toekomst van de internationale transportsector willen vormgeven. 

Je blinkt uit in:
• Het maken van verbinding; je staat graag midden in de

organisatie en communiceert gemakkelijk binnen alle
lagen en bent flexibel;

• Het aanbrengen van structuur in bestaande processen
en het implementeren van nieuwe processen zodat de
afdeling zaken voor elkaar krijgt voor onze klanten;

• Je maakt impact doordat je focus hebt op zowel het
doel en gewenste kwaliteit van het proces, om zo tot het
gewenste resultaat te komen en deadlines te halen;

• De kwaliteit en zorgvuldigheid is net zo belangrijk als het
te behalen resultaat

We verwachten van jou dat je:
• In bezit van minimaal een HBO diploma;
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met complexe

financiële rapportage structuren;
• Je hebt ervaring en affiniteit met het aansturen en

coachen van een klein jong team;
• Je hebt een positieve stijl effectief leidinggeven;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse

en Engelse taal in woord en geschrift;
• Ervaring in de wereld van distributie en opslag van

brandstoffen en tankopslag is een pre;
• Beheersing van gebruikelijke Microsoft Office pakketten.

WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN:
Je werkt vanaf ons nieuwe, energiezuinige 
en huiselijke hoofdkantoor in Rotterdam dat 
goed bereikbaar is met OV en eigen vervoer. 
Je werkzaamheden lopen uiteen van 
servicegerichte contacten met de interne 
klanten, leidinggeven aan je team, en zorgen 
voor de juiste rapportage naar collega 
teamleaders en onze accountant.

Onze belangrijkste arbeidsvoorwaarden:
• Een fulltime functie op basis van 40 uur per

week;
• Een jaarcontract met de intentie tot

verlenging voor onbepaalde tijd;
• Een passend salaris op basis van je

ervaring, kennis en expertise;
• Een pensioenregeling, waarvan FinCo

tweederde betaalt;
• Veel kansen voor verdere ontwikkeling en

opleiding;
• Dagelijks een uitgebreide, gezonde lunch;
• Reiskostenvergoeding;
• 25 vakantiedagen.

Herken jij jezelf in deze vacature voor Teamlead Reporting in Rotterdam? Solliciteer dan op deze vacature. 
Neem contact op met onze HR-afdeling / Femke Schuermans via WhatsApp of telefoon via 06-8226 1487 of 
per mail via vacatures@fincofuel.com.

We fuel your ambition fincofuel.com


