
  

 

 

 

 

 

Assistent Controller 
Internationaal karakter, Tier 1 leverancier voor de Automotive industrie, diverse productielocaties, drie productgroepen (Textiel – 

TPE – Hout), Operational excellence, Customer Specific Requirements, welkom in de wereld van de Visscher-Caravelle 

Automotive Group. Lijkt het jou interessant om in deze dynamische omgeving te komen werken?   

 
Ter versterking van de afdeling Group Controlling zijn wij op zoek naar een enthousiaste, leergierige Assistent Controller (32 – 40 

uur p/w). 

 

Wat ga je doen?  
Als Assistent Controller geef je support bij alle mogelijke werkzaamheden op de Controlling afdeling. Focus hierbij ligt op de 

maandafsluiting in SAP en de vastlegging hiervan. Het bewaken en analyseren van diverse balansposten en boekhoudkundige 

correcties hierop horen hier bij. Verder ben je verantwoordelijk voor diverse performance rapportages. Daarnaast zorg je voor 

een juiste registratie van de projectkosten en bijbehorende analyses. Je maakt kwalitatief hoogstaande data analyses, en je 
voorziet stakeholders van beheers- en stuurinformatie. Ook het optimaliseren van de software waarmee we werken behoort bij 

je taken. 

 

Wie zijn wij? 
Visscher-Caravelle is één van ‘s werelds grootste producenten van auto interieur onderdelen (automatten en 

beschermingsonderdelen)  voor de Automotive industrie. Met een internationaal netwerk van 8 verkoopkantoren, 

productielocaties in Polen, Mexico en China bieden wij onze klanten optimale support en hoogwaardige oplossingen. Op het 

hoofdkantoor in Genemuiden zijn ongeveer 60 medewerkers werkzaam, wereldwijd werken er ruim 1.700 medewerkers voor de 
Visscher-Caravelle Automotive Groep. 

 

Wij vragen? 

- HBO / WO niveau; richting BE / CE 
- 0 - 3 jaar werkervaring in een financiële functie. 

- Goede beheersing van de Engelse taal, van Excel en feeling met software pakketten 

- Competenties: probleemanalyse, aandacht voor details, plannen en organiseren, onafhankelijkheid, stressbestendig, 

samenwerken 
 

Wij bieden?  

- Een afwisselende en uitdagende baan binnen de internationale Automotive industrie 

- Informele no-nonsense omgangsvormen 
- Ruimte voor eigen initiatief en zelfstandigheid 

- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

- Waardering - goede arbeidsvoorwaarden 

 
Contact 

Je kunt via email je sollicitatiebrief met cv richten aan Gerald Merkus (Global HR-Manager): g.merkus@visscher-caravelle.nl 
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