Voor onze afdeling Group Controlling in Genemuiden zijn wij op zoek naar een:

Assistent Controller
Het bedrijf
Bij Visscher-Caravelle produceren we dagelijks hoogwaardige automatten voor de automobielindustrie. Daarnaast
maken we houten beschermingspanelen voor bestelbussen. Vrijwel alle grote autoproducenten behoren tot onze
klantenkring. Productie en verkoop worden gedaan vanuit onze vestigingen in onder andere Polen, Mexico, China,
Portugal, Australië en de Verenigde Staten.
Ons hoofdkantoor bevindt zich in Genemuiden, waar onder andere de strategie bepaald wordt, innovatieve
producten worden ontwikkeld en de projecten worden gemanaged.
Bij Visscher-Caravelle streven we naar zinvolle verbindingen met iedereen waar wij zaken mee doen. Door deze
verbindingen is een natuurlijke groei zichtbaar binnen ons bedrijf.
De afdeling
Onze afdeling, Group Controlling, levert een grote bijdrage aan het bedrijfsproces door onze stakeholders te
voorzien van tijdige, betrouwbare en relevante informatie (zowel financieel als niet-financieel). Dagelijks hebben
we hiervoor contact met onze buitenlandse collega’s.
De functie
Als Assistent Controller ben je een belangrijke schakel in dit proces. Concreet houdt dit het volgende in:
-

Je ondersteunt bij de financiële maand- en jaarafsluiting
Je monitort het financiële verloop van projecten; je rapporteert en adviseert hierover
Je bent (mede)verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van onze software
Je houdt je bezig met diverse BTW-vraagstukken en -analyses
Je voert zelfstandig ad-hoc analyses uit over uiteenlopende onderwerpen
Collega’s weten jou te vinden als sparring-partner over diverse vraagstukken

Wat wij vragen
- Minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring is een pré
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
- Vaardig in Microsoft office, met name Excel
- Analytisch denkvermogen, in staat tot oordeelsvorming
- Nauwkeurige werkhouding
- Communicatief vaardig
Wij bieden
- De korte lijnen van een familiebedrijf; de professionaliteit van een multinational
- Een afwisselende baan binnen de internationale automobielindustrie
- Ruimte voor eigen initiatief en zelfstandigheid
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
- Goede arbeidsvoorwaarden
- Indicatie bruto maandsalaris: € 3.100 tot € 4.100
Contact
Je kunt je motivatiebrief met CV richten aan Visscher-Caravelle BV, t.a.v. Inge Rook (HR-Assistant), Postbus 20,
8280 AA te Genemuiden of per email: info@visscher-caravelle.nl. Nadere informatie omtrent deze functie kun je
verkrijgen bij Jelle Hulsebosch (Controller), tel.: 038-3855015.

