Meer grip op uw
bedrijfsprocessen en financiën
In veel bedrijven kan er meer uit de financiële functie gehaald
worden. De administratie, rapportages en belastingaangiftes zijn
vaak goed geregeld, maar specialistische kennis om financiële,
organisatorische of fiscale knelpunten op te lossen ontbreekt in veel
gevallen. Voor een professional die proactief meedenkt over efficiëntere
werkwijzen of fiscale mogelijkheden is onvoldoende budget beschikbaar of
bestaat geen full time vacature. Complexe vraagstukken worden daarom
niet opgepakt of te laat ondergebracht bij (kostbare) externe specialisten.
Uw eigen controller of CFO
‘The perfect fit’ heeft de oplossing:
een part time controller, financieel
manager of zelfs een CFO. Op afroep
beschikbaar, maar wel als vertrouwenspersoon verbonden met uw
onderneming. Binnen ‘the perfect fit’
staan financiële specialisten voor u
klaar, allemaal met meer dan 10 jaar
ervaring en gewend om op MT niveau
te acteren. De meesten van hen hebben een accountancy of controllersopleiding afgerond. Door hun brede
achtergrond is er altijd wel iemand
beschikbaar met voor u relevante
ervaring.
Onze professionals kunnen u op het
juiste moment met hun specialismen
bijstaan in uw bedrijfsvoering en zo
de zorg op specifieke punten uit handen nemen. Ze zijn flexibel en part
time inzetbaar binnen het hele financiële vakgebied en in alle branches.

Ze voelen zich als een vis in het water
wanneer u managementinformatie
wenst die meer inzicht geeft in het
reilen en zeilen van uw onderneming
of een haperend bedrijfsproces vlot
getrokken moet worden. Ze helpen u
om rendementen te verbeteren, uw
organisatie naar een hoger plan te
tillen, risico’s tijdig te signaleren en
kansen te pakken. Dat zijn werkzaamheden die echt iets opleveren.
Vertrouwelijkheid is in deze rol een
absolute must. ‘The perfect fit’ biedt u
de mogelijkheid om financiële expertise met concrete toegevoegde waarde
binnen te halen in uw onderneming.
Alleen wanneer u dat nodig acht en
altijd tegen zeer gunstige tarieven.

Maatwerk voor uw bedrijf
Interesse in onze op maat gesneden
inzet? We komen daarover graag met
u van gedachten wisselen.

Uw eigen part time controller of CFO
een ervaren deskundige financial
als vertrouwenspersoon verbonden met uw onderneming
die concrete toegevoegde waarde levert
door processen te stroomlijnen en efficiency te realiseren
die risico’s en kansen signaleert en oppakt
en meedenkt om uw rendement te verbeteren
met een netwerk van professionals als vraagbaak
beschikbaar wanneer u dat noodzakelijk vindt
tegen een vast bedrag per uur, dag of dagdeel
inclusief sociale lasten en emolumenten
en zonder opzegtermijn

Missie
Heldere oplossingen, daaraan ontlenen we ons bestaansrecht.
Onze opdrachtgevers beschikken dankzij ‘the perfect fit’ over de juiste
deskundigheid voor de vraagstukken die spelen op het gebied van
finance & IT. Met een giraffe view en een out-of-the-box mentaliteit
leveren onze professionals een verfrissende bijdrage aan de
optimalisatie van uw bedrijfsdoelstellingen.
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