
  

Vacature Financial Accountant 

Nedmag in Veendam produceert hoogwaardige doodgebrande magnesiumoxide (Dead Burned Magnesia 

- DBM), magnesiumchloride, calciumchloride en magnesiumhydroxide. Grondstof is magnesiumchloride, 

dat uit een unieke zoutlaag op 2000 meter diepte wordt gewonnen. De producten van Nedmag worden 

gekocht voor zeer uiteenlopende toepassingen. De belangrijkste zijn: productie van vuurvaste stenen 

voor het bekleden van cement en staalovens, duurzame bleektechniek voor de papier- en pulpindustrie, 

en gladheid- en stofbestrijding op wegen. Maar ook kwaliteit kritische sectoren als de voedings- en de 

cosmetische industrie weten steeds vaker de weg naar Nedmag te vinden. Producten van Nedmag 

worden verkocht in Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. 

Nedmag is een zelfstandige onderneming met twee locaties in Veendam: een mijnlocatie en een 

productielocatie. In totaal telt Nedmag circa 150 medewerkers. De omzet is circa €100 miljoen per jaar. 

Het motto: Nedmag haalt het beste naar boven. Uit onze bron, uit onze klanten, uit onze medewerkers. 

Elke dag opnieuw. 

Taken en verantwoordelijkheden 

In deze rol zorg je voor een adequate en tijdige verzameling en verwerking van financiële gegevens ten 

behoeve van de interne periodieke managementrapportages en de verplichte externe financiële 

rapportages. Door middel van relevante managementrapportages bied je inzicht in de huidige en 

toekomstige (financiële) performance van de organisatie en lever je een bijdrage aan de verbetering van 

die performance door middel van goed onderbouwde analyses en adviezen. 

Je bent medeverantwoordelijk voor de integriteit van het grootboek en de subgrootboeken. Daarnaast 

verzamel en valideer je gegevens met betrekking tot de maandrapportage en rapporteer je deze aan de 

Finance Manager. Gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor een correcte dossiervorming en tijdige 

oplevering van informatie ten behoeve van een efficiënte accountantscontrole. 

Naast de Financial Accounting-werkzaamheden, houd je je bezig met ondersteunende activiteiten met 

betrekking tot de planning- en controlcyclus. Zo coördineer, verzamel, valideer en rapporteer je alle 

gegevens met betrekking tot de updatecyclus en de jaarlijkse budgetcyclus. Waar nodig volg je 

afwijkingen op om tijdig tot een goed inzicht te komen met betrekking tot de achtergronden bij 

afwijkende ontwikkelingen. 

Bij omvangrijke investeringsprojecten zal je participeren als Project-Controller. Tevens zal je de Finance 

Manager vervangen in diens afwezigheid. 



 

Profiel 

De ideale kandidaat is analytisch, cijfermatig sterk, gedisciplineerd en een teamspeler. 

Daarnaast heeft hij/zij: 

 Een afgeronde opleiding HBO-Accountancy of gelijkwaardig 
 Kennis van een industriële productieomgeving 
 Minimaal 5 jaar werkervaring 
 Ruime ervaring met Excel 
 Ervaring met ERP-systemen, bij voorkeur Infor Ln 
 Kennis van belastingwetgeving 
 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pre) 

 

Solliciteren 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Solliciteer dan door te mailen naar 
Mirjam Schmitz via m.schmitz@nedmag.nl.   
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