Vacature Finance Manager
The Blue Link, Amsterdam
32-40 uur per week
Samen met onze Finance Director is de Finance Manager verantwoordelijk voor het (financiële)
beheer van onze Nederlandse holding entiteiten en ondersteunt vanuit Amsterdam onze
buitenlandse bedrijven. Daarnaast is er binnen ons kleine hechte team veel ruimte voor afwisseling
en variatie in werkzaamheden, denk hierbij aan financiële-, investerings- en operationele
uitdagingen. Dit in overleg en afhankelijk van ervaring en kwaliteiten.
Wie zijn wij?
The Blue Link (TBL) investeert, vanuit Amsterdam, in bedrijven in ontwikkelende landen en is actief
betrokken bij het managen van deze bedrijven. Met haar investeringen wil TBL een commercieel
rendement behalen maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van de landen waarin ze actief is,
momenteel zijn dit vooral Kenia en Pakistan. Daarnaast draagt TBL ook bij aan het duurzamer en
transparanter maken van de waardeketen waar ze onderdeel van uitmaakt.
TBL heeft een breed scala aan bedrijven met een zwaartepunt in de agri & food sectoren, zo heeft ze
bijvoorbeeld een veevoerbedrijf (Maxim), een zuivelproducent (Bio Foods) en een toeleverancier
voor melkveehouders (Profarm) maar beheert ze ook een online supermarkt en een
frisdrankenfabriek in Kenia. Daarnaast beheert TBL nog een MKB investeringsfonds in haar laatste
fase. Meer informatie over de portfoliobedrijven van TBL is te vinden onderaan deze vacature. In
totaal werken er ~1000 mensen bij portfoliobedrijven van TBL.
Ondanks haar internationale karakter is TBL een klein,
zeer veelzijdig bedrijf met korte lijnen, snelle
besluitvorming en een informele sfeer. Vanuit het
kantoor in Amsterdam ondersteunt TBL het
management van de bedrijven in het buitenland en
beheert zij de holdings, geholpen door een netwerk
van internationale adviseurs. TBL groeit hard en is
daarom op zoek naar versterking van haar team.
Wat ga je doen?
Het takenpakket bestaat voornamelijk uit financiële beheertaken voor onze Nederlandse holding
entiteiten:
• Begeleiden jaarrekening- en audittrajecten (40%) – opbouwen en
controleren dossiers en aansturen externe accountants
Boekhouden (20%) - Bijwerken en controleren boekhoudingen, en
evt. aansturen van administratieve medewerker
• Begeleiden belastingaangiftes (10%)
• Opstellen cashflow-prognoses (5%)
• Verbeteren rapportageproces (5%) portfoliobedrijven
• Overige ondersteuning (20%), je biedt ondersteuning bij:

−
−

−

Juridische taken, bijvoorbeeld voldoen aan Know Your Customer en andere compliance
verzoeken, begeleiden van juridische herstructurering van entiteiten
Investeringsactiviteiten, bijvoorbeeld contact onderhouden met investeerders,
begeleiden van nieuwe acquisities, ondersteuning bij verkoop van bedrijven of het
ophalen van nieuwe investeringsrondes
Operationele activiteiten, bijvoorbeeld evalueren rapportages portfoliobedrijven en
advies geven in Managementmeetings

Dit ben jij
•
•
•
•
•
•
•

•

WO werk- en denkniveau
Minimaal 3 jaar werkervaring en ervaring met
financiële administratie
Teamspeler in staat om zelfstandig te werken
Nauwkeurig en in staat is om overzicht te houden en
prioriteiten te stellen
Comfortabel met het aansturen van adviseurs en
medewerkers
Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift
Wordt enthousiast van ondernemen en/of bijdragen
aan de economische ontwikkeling van ontwikkelende
landen
Maar vooral: nieuwsgierig en avontuurlijk, je bent
iemand die het leuk vindt om te leren en niet bang is
om iets nieuws te doen

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Een 32 tot 40-urige functie
Een goed salaris met volop doorgroeimogelijkheden
Mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken
Internationale ervaring zonder de nadelen van een corporate
Een leuk team met een ongedwongen sfeer
Een platte organisatie waar inbreng en initiatief worden gewaardeerd, en goede ideeën
worden uitgevoerd
Een werkplek met lekkere lunch in een gezellig kantoor in Amsterdam (nabij Amstel)

Meer informatie of solliciteren?
Word jij onze nieuwe collega? Stuur je CV en sollicitatiebrief naar Jos Borger
(j.borger@thebluelink.org) of bel voor meer informatie 06 306 24 056.

Meer over TBL
The Blue Link (TBL) is een (impact) ondernemer en investeerder in ontwikkelende landen betrokken
bij de volgende bedrijven in Kenia, Pakistan en Sri Lanka:
•

Bio Food Products – premium zuivelproducent in Kenia (biofoods.co.ke)

•

Greenspoon Kenya – online organic en premium retailer (greenspoon.co.ke)

•

MaCuisine – fine foods-producent in Kenia (macuisine.co.ke)

•

Maxim Agri - veevoerbedrijf in Pakistan, Kenia en Sri Lanka – (maximagri.com)

•

ProFarm Pakistan – allround service provider voor veeboeren in Pakistan - (profarm.com.pk)

•

SamakGro – visvoerbedrijf in Kenia

Verder beheert TBL het vermogen van het TBL Mirror Fund en diverse sub-fondsen met daarin o.a.
de deelnemingen:
•

Cellulant – grootste digitale betalingsplatform van Afrika (cellulant.io)

•

Highlands – op één na grootste frisdrankproducent in Kenia (highlandske.com)

