VACATURE: CFO AVENSUS GROEP
Betrokken CFO die de buy-and-build scenario van een sterk groeiende IT en Security speler kan helpen vormgeven.
PROPOSITIE
• Een directiefunctie bij een succesvolle, snelgroeiende en strategisch gepositioneerde IT en security speler;
• De mogelijkheid om financiële processen optimaal in te richten en vorm te geven aan de management rapportage;
• Een actieve rol in de door PE ondersteunde M&A strategie van Avensus Groep;
• Een goede vaste beloning met mogelijkheid tot participatie in de aandelen.
BEDRIJFSINFORMATIE
Avensus Groep is een leidende speler binnen de segmenten IT Cloud en Security in Nederland. Door individuele
business units zelfstandig te laten opereren behoudt de onderneming specialistische kennis en snelheid om de klanten
zo goed mogelijk te bedienen. De interactie tussen de verschillende business units biedt mogelijkheden op het gebied
van commerciële slagkracht, interne processen, technologische diepgang en HR. Avensus Groep biedt zowel managed
services als consultancy op het gebied van cloud en security. Met meer dan 100 medewerkers en een omzet van boven
de EUR 15m is Avensus een snelgroeiende en relevante IT dienstverlener.
Sinds 2016 is Holland Venture aan boord als actieve aandeelhouder. Samen met managers Abram Schermer en
Ed Trautig is een versnelling in de groeistrategie aangebracht waarbij tevens naar M&A mogelijkheden wordt gekeken.
Het doel is binnen 2 jaar door te groeien naar 50m omzet door autonome groei icm het doen van aqcuisities. Holland
Venture is een professionele investeerder met ca. EUR 120m onder management.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
De CFO is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• Management van Avensus Groep en de onderliggende entiteiten als belangrijk onderdeel van de directie en het direct
aansturen van het finance team;
• Mede bepalen en uitvoeren van de groeistrategie;
• Contact met banken en in staat een centrale rol in te nemen in eventuele M&A processen;
• Het zelfstandig beschikbaar stellen, monitoren en toelichten van gedetailleerde management rapportages,
KPIs (inclusief niet financiele KPIs als bezetting, uren, pipeline etc.) en business plannen;
• Een real-time geconsolideerd inzicht geven in de prestaties van Avensus Groep.
KANDIDAATSPROFIEL
Avensus Groep is op zoek naar de volgende competenties:
• Sterke analytische vaardigheden en gestructureerde werker;
• Goede sociale, management en communicatie vaardigheden;
• WO opgeleid met aantoonbare finance en M&A ervaring;
• Minimaal 8 jaar relevante werkervaring;
• Pro-actieve houding, niet bang om handen vuil te maken;
• Kritische denker in combinatie met ‘can do’ mentaliteit.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen contact opnemen met Avensus Groep:
Ria de Koning (HR/recruitment), rdekoning@avensusgroep.nl
Ed Trautig (managing director), etrautig@avensus.nl
Algemeen: 036 – 539 3100

