Southern Commercial Bank N.V. is een jonge, dynamische bankinstelling die gebruik maakt van de
meest moderne technologische ontwikkelingen. Wij zijn op zoek naar ondernemende actieve collega’s
met wie wij samen op excellente wijze financiële dienstverlening bieden aan bedrijven en particulieren.

ACCOUNTING & REPORTING OFFICER
In deze functie
Kom je te werken in een klein team dat bestaat uit drie Accounting & Reporting Officers die, net als jij,
naast de reguliere Accounting & Reporting werkzaamheden ongeveer 50 procent van hun tijd besteden
aan projecten betreffende het implementeren van geautomatiseerde informatiesystemen. In teamverband
wordt nagedacht over de rol welke Accounting & Reporting speelt binnen de bank waarbij veel gebruik
gemaakt wordt van informatietechnologie voor het automatiseren van de processen. In dit kader ontwerp
je de boekhoudkundige aspecten van een informatiesysteem, verifieer je software-ontwerpen van de
ontwikkelaars, ontwikkel je gebruikerstesten en zorg je voor de uitvoer en registratie hiervan.
Heb je
•
•
•
•
•

Afgeronde HBO-diploma (op het gebied van accounting of bedrijfskunde)
Welten opleiding Module Bancaire Sector (MBS) of vergelijkbaar
Minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Kennis van MS-Office softwarepakketten
Kennis van boekhoudkundig praktijken en van wet en regelgeving welke gelden voor de bancaire
sector

Ben je
Iemand met aandacht voor details, die kwalitatief werk aflevert ook onder druk? Ben je een teamplayer
die weet samen te werken? Staat bij jou de klant centraal en weet je adequaat een oordeel te vormen en
problemen op te lossen, waarbij je goed samen werkt met je collega’s? Heb je goede mondelinge en
schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal? Hou je rekening met de effecten van je
handelen binnen de organisatie?
Dan nodigen we je uit te reageren op deze oproep om onderdeel te willen worden van ons hecht team en
samen met ons de bank tot grotere hoogtes te leiden.
Wij bieden je:
• Een goed salaris op basis van opleiding en ervaring
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Doorgroei mogelijkheden
Wilt u deel uitmaken van ons gemotiveerd team, richt dan uw sollicitatiebrief binnen 2 weken voorzien
van CV ter attentie van de afdeling Human Resource, Tourtonnelaan # 33 of via email op het emailadres:
humanresources@southcommbanknv.com. Voor informatie kunt u bellen naar 474533.

