C. Kersten en Co. N.V. is een boeiende en dynamische onderneming met verschillende
werkmaatschappijen die actief is op diverse gebieden.
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven

Senior Treasury Analyst (m/v)
Functieomschrijving:
De Senior Treasury Analyst is de teamleider die verantwoordelijk is voor het functioneel aansturen van de Treasury
afdeling. Hiernaast ben je de sparringpartner van de Treasurer en zal je ondersteunen bij de kernverantwoordelijkheden
in de Kerstengroep: Cash Management, Risk Management en Asset and Liability Management. Tenslotte ben je in deze
rol materiedeskundige op het gebied van economie, finance en risicomanagement, waarbij jij instaat bent om deskundige
analyses hierover te doen en te rapporteren.
Functie-inhoud:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het actief meewerken aan cashmanagement van de groep en een optimale liquiditeitspositie.
Het monitoren en analyseren van economische-, financiële- en marktinformatie om mogelijke effecten en risico’s op vreemde
valuta- en andere markten vast te stellen.
Het actief meewerken aan risicomanagement binnen de Kerstengroep en daarbij het ontwikkelen, presenteren en uitvoeren van
risicobeleid, -beheerstrategieën en -processen en daarover rapporteren.
Het fungeren als liaison tussen stakeholders, (externe) counterparties en interne bedrijfseenheden voor de uitvoering van het
Centrale Treasury beleid en de strategie.
Het continu optimaliseren en ontwikkelen van beleid en processen.
Het cross-trainen als back-up om de financiële-, risico- en balansexposure van het bedrijf te beheren, inclusief het verzamelen,
uitvoeren, mitigeren en afstemmen van Verlies en Winstrisico's.
Het uitvoeren van deskundige analyses binnen de kernverantwoordelijkheden en hierover dienovereenkomstig rapporteren.
Het uitvoeren en monitoren van diverse transacties.
Het deelnemen aan speciale projecten ter ondersteuning van de organisatie- en afdelingsdoelstellingen.

Functie-eisen:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

WO werk- en denkniveau:
Additionele financiële post masteropleiding, voorkeur Qualified Treasurer;
Minimaal 5 jaren werkervaring in een soortgelijke functie;
Geavanceerde communicatievaardigheden in Nederlands en Engels;
Kennis van en inzicht in:
- Treasury management en -operaties;
- Accounting en International Financial Reporting Standards (IFRS);
- Enterprise Risk Management (ERM);
- Financial Markets: Capital- en Money Market;
- Macro-economie en relevante ontwikkelingen hierin;
- Lokale en internationale marktdynamiek en handel in vreemde valuta en financiële producten;
- Diverse wetgevingen, i.h.b. bank-, en belastingwetgeving, en de naleving hiervan.
Competentiemix: proactief, consistent, analytisch, risicobewust, accuraat, klantgericht en integer.

Wij bieden:
•
•
•

Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
Een prettige werkomgeving;
Ruime ontwikkelingsmogelijkheden.

Geïnteresseerd en voldoet u aan de vereisten?

Stuur je sollicitatiebrief met cv naar: humanresources@kersten.sr .

