Vacature Assistent Controller
Custers Hydraulica B.V. in Venray ontwikkelt, produceert en verkoopt aluminium
steigers, hydraulische hoogwerkers en aanverwante producten. In onze visie streven we
naar kwaliteit en maatwerk, waarbij we producten leveren die het mogelijk maken om
werkzaamheden op hoogte op een veilige en effectieve wijze uit te voeren. Altijd veilig de
hoogte in, dat is waar Custers Hydraulica B.V. voor staat.
Om verdere groei van onze organisatie mogelijk te maken zijn we voor onze afdeling
Administratie op zoek naar een Assistent Controller, die analytisch onderlegd is en
affiniteit heeft met een productieadministratie. Herkenbaar? Dan is deze functie wellicht
iets voor jou!
Samen met de Controller ben je verantwoordelijk voor de administratie, rapportages en
lever je een actieve bijdrage bij verdergaande digitalisering van de organisatie.
Belangrijkste verantwoordelijkheden/werkzaamheden:
-Assisteren bij voorraadbeheersing;
-Assisteren bij het opzetten van financiële verwerking productieadministratie;
-Gevraagd en ongevraagd diverse controles in de (financiële) administratie
uitvoeren en signaleren van verbeteringen binnen de administratieve organisatie/
procesverbetering;
-Assisteren bij de maand- en jaarafsluiting;
-Assisteren bij verdergaande digitalisering van de organisatie;
-Aanspreekpunt voor vragen van collega’s over de financiële/IT afdeling;
-Overnemen werkzaamheden Controller bij afwezigheid.
Functie-eisen
-Afgeronde MBO+/HBO opleiding richting Finance;
-Ongeveer 3 tot 8 jaar ervaring in soortgelijke functie;
-Ervaring met een complexere administratie (zoals een productieadministratie);
-Affiniteit en ervaring met Exact Globe is een pré;
Het betreft een fulltime functie voor 40 uur per week in dagdienst. Je komt te werken in
een groeiende internationale organisatie waar ruimte is voor eigen inbreng en
ontwikkeling. Onze cultuur is informeel, ambitieus en klantgericht. Voor deze functie
bieden wij marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Ben je nieuwsgierig geworden naar de vacature en onze organisatie? Neem dan contact
op met Bas Geuns, Controller. Wij zijn iedere dag telefonisch bereikbaar van 08:00 –
17:00 uur via 0478-553000. Of stuur een rechtstreekse mail met jouw sollicitatie naar
b.geuns@custers.nl. Neem ook eens een kijkje op onze website www.custers.nl voor
meer informatie over onze organisatie en onze producten. Wij zien jouw sollicitatie graag
tegemoet!

