Finance Manager – Cristal Therapeutics
Hands-on financial met brede scope die een bijdrage wil leveren aan een organisatie met
maatschappelijke impact

De organisatie
Cristal Therapeutics is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve nanomedicijnen ontwikkelt
voor effectievere ziektebehandeling. De CriPec® nanodeeltjes van Cristal Therapeutics zijn in
staat om zich vooral te richten op het zieke weefsel, waardoor het gezonde weefsel minder
“belast” wordt. Voor een deel worden deze geneesmiddelen onder eigen licentie op de markt
gebracht. Daarnaast ontwikkelen ze technologieën die door andere organisaties onder licentie
gebruikt worden om betere geneesmiddelen te ontwikkelen.
Met een compact team wordt er iedere dag vanuit de Brightlands Maastricht Health Campus in
samenwerking met gerenommeerde biotech en farmaceutische bedrijven gewerkt aan het
verbeteren van het welzijn van de mens.
Daar kun jij ook een bijdrage in leveren in jouw rol als Finance Manager. Dus als je de stap wilt
zetten naar een organisatie met maatschappelijke impact, dan is dit jouw kans.

De Functie
In de rol van Finance Manager word jij samen met de Director Translational Medicine
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Cristal Therapeutics. Waar de Director
Translational Medicine zich richt op de wetenschappelijke kant van de organisatie, zorg jij ervoor
dat de bedrijfsvoering optimaal is ingericht. Je rapporteert aan de CEO van het moederbedrijf
dat buiten Nederland gevestigd is.
Zwaartepunt is Finance & Control en meer specifiek het inrichten van de Projectenadministratie.
Voor de continuïteit van de organisatie is het van eminent belang dat deze administratie
compliant is.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:
•

Het aanleveren van diverse management rapportages aan management, aandeelhouders,
RvC en andere relevante stakeholders

•

Het opbouwen en onderhouden van contacten met de accountant, juridische en fiscale
adviseurs, maar ook met subsidiebureaus en co-developer partners binnen de academische
en commerciële wereld

•

IT, verzekeringen en financieel sparringpartner op het gebied van inkoop en HR

•

En last but not least een optimale inrichting van de organisatie zodat de wetenschappelijke
medewerkers zich volledig kunnen focussen op het primaire proces

Profiel
Als Finance Manager van Cristal Therapeutics ben je onderdeel van een compact team. Daarom
breng je een hands-on mentaliteit mee en ben je in staat om zowel operationeel de handen uit
de mouwen te steken als op strategisch niveau te sparren met management en stakeholders.
Gezien je centrale rol in de organisatie sta je bekend om je uitstekende communicatieve
vaardigheden.
Daarnaast herken jij jezelf in het volgende:
•

Een afgeronde Bachelor of Master in Accounting, Bedrijfseconomie of vergelijkbaar

•

Minimaal 3 – 5 jaar aantoonbaar eindverantwoordelijk voor Financial Accounting binnen een
profit gedreven organisatie

•

In staat om zelfstandig de jaarrekening samen te stellen

•

Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift gezien het internationale
karakter van de organisatie. Voertaal intern is Engels.

•

Zelfstarter, je durft verantwoordelijkheid te nemen en te dragen

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt de kans om samen met een ambitieus team van experts een bijdrage te leveren aan
maatschappelijke impact.
Daar staat een marktconforme beloning tegenover. Mogelijkheden tot verdere persoonlijke en
professionele ontwikkeling onder andere in de vorm van opleidingen. Het betreft in principe een
functie voor 40 uur per week, 32 uur is ook bespreekbaar.

Informatie en sollicitatie
Deze procedure wordt begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Mark Simons via 06-52376775
Voor meer informatie over Cristal Therapeutics verwijzen wij graag naar hun website. Deze kun je
benaderen door hier te klikken
Interesse, dan ontvangen wij graag uiterlijk 17 november jouw CV en Motivatiebrief.

