Vlassak Holding B.V. in Budel is ter uitbreiding van het Finance team op zoek naar een

Assistent Controller
Voor 40 uur per week M/V
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie als Assistent Controller? Liggen jouw
kwaliteiten in het analyseren van financiële gegevens en kun jij deze vertalen naar
heldere rapportages? Dan is de functie van Assistent Controller bij Vlassak Holding B.V.
echt iets voor jou! Je maakt onderdeel uit van het Finance team, dat bestaat uit 5 directe
collega’s. Je bent als Assistent Controller verantwoordelijk voor het tijdig, juist en
volledig rapporteren van de financiële verslaglegging van een aantal werkmaatschappijen
van de Vlassak Holding B.V. Onze Holding bestaat uit de werkmaatschappijen Vlassak
Aannemingsmaatschappij, Vlassak Betonbedrijf, Vlassak Timmerbedrijf en Techniek &
Bouw Budel.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verzorgen van de facturatie van een aantal werkmaatschappijen;
• Bewaken van het grootboek en controle tussenrekeningen;
• Het uitvoeren van interne controles;
• Het opstellen van periodieke rapportages waaronder tussentijdse resultaten en
liquiditeitsprognoses;
• Het mede opstellen van begrotingen;
• Het ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening;
• Het opzetten en verder optimaliseren van financiële/administratieve
bedrijfsprocessen.
Functie eisen:
• Een afgeronde opleiding op HBO niveau, bijvoorbeeld Finance & Control;
• Affiniteit met automatisering en (financiële) softwarepakketten;
• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
• Je bent analytisch ingesteld en kunt nauwgezet data analyseren;
• Je bent proactief en neemt je verantwoordelijkheden;
• Je bent accuraat en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Wij bieden:
• Een uitdagende functie binnen een groeiend familiebedrijf met een informele
bedrijfscultuur waar betrokkenheid en collegialiteit erg belangrijk is;
• Je krijgt veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
• Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden in relatie tot opleiding en
ervaring;
• Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en trainingen.
Solliciteren op de functie van Assistent Controller?
Heb je interesse in deze functie, dan kun je jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV
sturen naar vacature@vlassak.nl.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de
heer Johan Schobers (Controller) via het telefoonnummer 0495-491229.
Voor meer informatie over onze verschillende werkmaatschappijen kun je ook een kijkje
nemen op www.vlassak.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

