
WIJ ZOEKEN
EEN
CONTROLLER
Als controller ben je actief in een dynamische rol met

veel vrijheid en verantwoordelijkheden. Als business

partner ben je het geweten, de adviseur en

sparringpartner van de organisatie. 

Top of mind weet je exact hoe de business presteert,

waar bijgestuurd moet worden en presenteer

je dit gevraagd en ongevraagd aan het

managementteam. 

Voor onze financiële administratie zoeken wij een

enthousiaste en ervaren collega. De functie van

controller is veelzijdig en de steekwoorden hierbij

zijn verantwoordelijkheid, tijdigheid en volledigheid!



BEDRIJFSPROFIEL

Verzorgen van financiële analyses, inclusief aandragen verbeteringen en het

implementeren daarvan binnen het financial reporting proces.

Financiële analyses zoals omzet, marge drivers en ontwikkelingen op BU, segment, klant

of productniveau. 

Kosten/efficiency analyses van business units, logistiek en productie.

Gedetailleerde werkkapitaal analyses met een focus op het optimaliseren van voorraden

(bepalen van optimaal voorraadniveau, monitoren van omloopsnelheden en bijsturen

waar nodig).

    

       

Onder de holding maatschappij vallen de werkmaatschappijen Vierhouten Palletindustrie,

De With Pallets en Naus Boxes. De eerste twee ondernemingen richten zich met

name op de in- en verkoop van emballage artikelen voor de Nederlandse, Belgische

en Duitse markt. Naus Boxes richt zich op de productie van hoogwaardige landbouwkisten

voor de aardappel-, uien- en wortelindustrie en heeft internationale aspiraties om de

groei voor de komende jaren te bewerkstelligen.

FINANCIELE ANALYSES

FUNCTIE-EISEN

HBO opleiding, bijvoorbeeld Bedrijfseconomie of Accountancy;

Ervaring in een business to business omgeving;

Kennis van de business (o.a. markten, type klanten, procesinzicht), verslaglegging,

processen en interne controle;

Ervaring met controleplichtige omgeving.

Je bent een ambitieuze, stevige controller met minimaal drie jaar relevante werkervaring in

een vergelijkbare functie. Om succesvol te zijn in deze functie, is het verder essentieel dat je

beschikt over:

Daarnaast ben je communicatief sterk, ondernemend en initiatiefrijk. Vanzelfsprekend ben je

een zelfsturende en integere persoonlijkheid met een commerciële en resultaatgerichte

invalshoek.



WAT BIEDEN WIJ JOU

Een contract voor 40 uur;

Een marktconform salaris gebaseerd op relevante werkervaring;

Reiskostenvergoeding;

Pensioenregeling;

Een uitdagende baan bij een groeiend bedrijf met een informele en no-nonsense

werksfeer

Standplaats Zeewolde

    

       

INTERESSE?

Geïnteresseerd in de vacature? Neem voor meer informatie contact op met Bas

de Jonge, directeur Naus Boxes. Dit kan telefonisch via 06-10887405 of via 0527-651346. Via e-

mail kan dit via b.dejonge@nausboxes.com

We streven ernaar om de werving- en selectieprocedure van de vacature

Controller uiterlijk in maart 2021 af te ronden. Vanwege de vakantieperiode kan

van deze planning afgeweken worden. Reageer daarom snel voordat de positie

ingevuld is.

Voor meer informatie over onze bedrijven:

www.vierhouten-pallets.nl

www.dewithpallets.nl

www.nausboxes.com

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD


