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WAT GA JE DOEN?
Als controller heb je een brede financiële rol en rapporteer je direct aan de 
directeur. Je treedt op als business partner voor de diverse afdelingen. Je maakt 
impact door met heldere analyses actief bij te dragen aan het behalen van de 
bedrijfsresultaten. Je maakt deel uit van het management team en zoekt samen 
continu naar verbeteringen in de operationele performance. Je daagt de organisatie 
daarbij uit om het elke dag een beetje beter te doen. 

Je taken en verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit:
• Verantwoordelijk voor de financiële administratie.
•  Medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en verbetering van systemen, 

processen en maandelijkse financiële rapportages.
•  Je voorziet het management van inzichten die besluitvorming op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau ondersteunen. 
•  Je onderzoekt de afwijkingen ten opzichte van het budget, analyseert de 

volledige P&L en verbindt de cijfers met de operationele en commerciële KPI’s.
• Je stuurt de administratieve afdeling aan.
• Voorbereidend werk ten behoeve van de jaarrekening.
•  Het onderhouden van het kwaliteitssysteem en eerste aanspreekpunt bij audits 

van klanten en certificerende instanties. 
• Gevraagd en ongevraagd adviseren bij uiteenlopende vraagstukken.

WAT BRENG JE MEE?
• In het bezit van een HBO-diploma in financiële richting. 
•  Je hebt 4+ jaar relevante werkervaring als financial controller of een soortgelijke 

functie.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Je kan snel schakelen en hebt een proactieve instelling. 
•  Een zelfstandige en ondernemende houding, waarbij je zowel sterk mens- als 

resultaatgericht bent. 

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
• Goede marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden, opleidingen en cursussen.
• Een zeer actieve personeelsvereniging. 
• Een goed salaris (ook niet onbelangrijk). 

WAAR KOM JE TERECHT?
Je komt terecht in een warm nest van professionals die samenwerken voor het 
beste resultaat. Een echt familiebedrijf met bijbehorende normen en waarden waar 
alles draait om continuïteit en de mensen die daarvoor zorgen.
Een toeleverancier van kartonnen verpakkingen voor met name de farmaceutische 
industrie met een sterk innovatief karakter.

Jouw sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar: h.geurtjens@debudelse.nl
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

CONTROLLER M/V

Zie jij jezelf werken in 
een brede financiële rol 

binnen een groeiende 
organisatie?

Ben je HBO opgeleid 
met minimaal 4 jaar 

relevante werkervaring 
in de richting van 

financial control, dan 
zoeken wij jou.


