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De vestigingen in Noord-Amerika, Europese landen en Azië/Pacific 

bedienen farmaceutische klanten in 62 landen. Certara´s 

dienstverlening maakt indruk en is gericht op een sterke 

ondersteuning van het proces van medicijn-ontwikkeling. Door 

middel van slimme technologieën, belangrijke simulatiemethodes, 

statistische instrumenten en vooral innovatieve software wordt het 

complexe proces van research en ontdekking tot en met FDA-

goedkeuring, in sterke mate ondersteund, geoptimaliseerd en 

versneld. De cijfers zijn indrukwekkend: 90% van de door FDA 

goedgekeurde medicijnen zijn door Certara begeleid, meer dan 250 

aanvragen werden ingediend in de laatste vier jaren. Het belang 

voor de mensheid is hierbij ontegenzeggelijk sterk groeiend. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Certara Nederland is van groot belang voor haar Amerikaanse 

moeder. Hier verzamelen zich financiële en performance cijfers van 

veel landen in Europa en zelfs daarbuiten. Hier is een hardwerkend 

team, beperkt in omvang, bezig om onder leiding van de Vice 

President Finance Europa deze cruciale cijfers te verwerken tot 

gerichte bedrijfsinformatie. Iedere financiële medewerker vervult 

hierbij een hoofdrol en acteert met zijn of haar cijfers op het 

internationale toneel.  

Dat betekent in hoge mate thuis zijn in de bedrijfsstructuren, 

ruggengraat hebben om te sturen en niet in de laatste plaats 

enthousiasme om de samenwerking met collega’s en de business, 

die laatste vaak op afstand, “schwung” te geven. Begrijpen, kritisch 

onderzoekend zijn en zelfstandigheid zijn hierbij de vanzelfsprekende 

competenties en vaardigheden, welke realistisch gezien de 

afwisseling kennen met het onvermijdelijke hands-on werk, doen en 

denken wisselen elkaar af.  

Een wereld verder die bol staat van nieuwe ontwikkelingen en 

inzichten, die groeit en die samen met het team van collega’s op 

basis van rapportagestructuren, -disciplines en compliance aspecten 

geleid wordt. De complexiteit door multidimensionaal rapporteren is 

uitdagend en tegelijkertijd om van te smullen. 

 

En trots zijn om op die manier bij te dragen tot een belang op 

wereldschaal hoort daarbij.  



 
 

 

Certara in Oss is op zoek naar jou als Senior Financial Account. Het 

hebben van gevoel voor en het begrijpen van business is essentieel. 

Je rapporteert direct aan de Vice President Finance Europe en 

ondersteunt deze in de planning & control activiteiten en 

verbeterprocessen. 

 

Als Senior Financial Accountant ben je verantwoordelijk voor de 

juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financial accounts van 

Certara’s entiteiten. Het zien van verbetermogelijkheden in 

procedures en processen behoort tot jouw tweede natuur. 

 

  

Functie 

 



 
 

 

De accounting taken 

 

Je werkt samen met de accounting collega’s en andere relevante 

Certara entiteiten op het gebied van: 

 

• Accounts Receivable en Accounts Payable, waarbij je de activiteiten 

overziet en je in kunt springen en ondersteunen waar nodig 

• Record to Report, je creëert en coördineert de maandelijkse 

journaalboekingen, de kostenvoorzieningen en komt na afsluiting tot 

de maandelijkse rapportering op basis van en uit het financiële 

systeem. Daarnaast hebt je te maken met de afstemmingen van 

intercompany posities, de BTW en eventuele andere aangiftes en 

voorzie je de auditor van alle informatie als input voor de 

jaarrapporten. Als vanzelfsprekend heeft de verbetering en 

onderhoud van deze rapporteringen en processen steeds jouw 

aandacht. 

• SOX-compliance 

 

Continue verbeteringen 

 

• Procedures en werkprocessen worden door jou voortdurend 

geëvalueerd op kwaliteit en efficiency. Het is jouw rol om de VP 

Finance Europe hierin te adviseren 

• Je neemt deel aan het ontwerp en de implementatie van 

geïnitieerde procesverbeteringen 

 

Organisatie van het werk 

 

• Je plant zorgvuldig om de continuïteit van jouw taken en 

verantwoordelijkheden te waarborgen 

• Je hebt een voortdurende controle op voortgang en kwaliteit 

• Je verzekert het voldoen aan regelgeving en procedures 

• Je zorgt ervoor op de hoogte te zijn van interne en externe wet- en 

regelgeving. 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 



 
 

Communicatie 

 

• De companytaal is Engels 

• Je staat dagelijks in contact met de VP Finance Europe en collega’s 

in het Europese finance team en andere Certara entiteiten 

• Je hebt geregeld contact met collega’s over declaraties en 

wettelijke toeslagen 

• Er is regelmatig contact met anderen binnen en buiten jouw 

werkveld, met project- of divisiemanagement, met leveranciers, 

klanten en auditoren 

 

Systemen 

 

• Financieel systeem: Netsuite, Oracle based 

• Projectmanagement: Mavenlink 

• CRM: Salesforce 

• Microsoft Office  



 
 

 

 

 

Om succesvol te zijn verwachten we een ambitieuze persoon die op 

zoek is naar zijn of haar groei in verantwoordelijkheden en 

competenties, met een afgeronde HBO of universitaire opleiding op 

het gebied van Finance. Je bent gewend aan het werken in een 

internationale onderneming en omgeving en hebt minimaal drie 

jaren ervaring opgedaan in financial reporting en projectaccounting. 

Ervaring met Netsuite is een belangrijk voordeel evenals jouw 

gebruikerskennis van Mavenlink en Salesforce. In ieder geval 

behoort het gebruik van Excel op een professioneel niveau tot een 

must. 

 

Je moet kunnen omgaan met de snel veranderende omgeving en de 

prioriteitenwijzigingen die dat kan opleveren. Ook met de discretie 

die nodig is bij de omgang met gevoelige en vertrouwelijke bedrijf 

kritische informatie. Communicatievaardigheden en een goede 

zelfmotivatie zijn van essentieel belang en je moet om kunnen gaan 

met de zaken die van je verlangd worden en hun urgentie. De 

beheersing van de Engelse taal moet van hoog niveau zijn, in woord 

en geschrift. De kennis van andere talen (b.v. Duits en Frans) is een 

pré. 

 

Het gedeeltelijk werken vanuit de thuislocatie is mogelijk. 

 

  

Profiel 

 



 
 

Ben je geïnteresseerd? Dan lichten we graag de functie toe. 

 

Je kunt contact opnemen met:  

Floris Couwenbergh 06-29571187 

floris.couwenbergh@the-cmpny.nl 
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