Controller
Is het voor jou een uitdaging om alles op rolletjes te laten lopen en te zorgen dat altijd alles
kloppend is. Je ziet kansen en pakt iedere uitdaging aan? Kun je zelfstandig werken en heb jij
cijfermatig inzicht? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor Kabel Zaandam zoeken wij een Controller voor 16 uur per week voor de afdeling
Financiën.
Wat kun je verwachten
Als Controller ben je verantwoordelijk voor het beheer van de financiële informatie ten behoeve van
het sturen en de beleidsbepaling van de organisatie door de directie.
Hierbij valt te denken aan:
 Budgetteren/maken begroting (beginbalans, resultatenrekening en eindbalans);
 Opstellen van jaarrekeningen voor de diverse B.V.’s;
 Bepalen en beheersen van de kritische succesfactoren;
 Ontwerpen, beheren en aanleveren van managementinformatie;
 Bewaken van de financiële positie en de resultaten van de organisatie;
 Analyseren van en adviseren over bedrijfsrisico’s,
 Onderhandelen met banken en verzekeringsmaatschappijen;
 Ontwikkelen en analyseren van strategische scenario’s;
 Inrichten en onderhouden van de administratieve organisatie;
 Bedrijfseconomische advisering;
 Aansturen van de financiële administratie
 Optreden als contactpersoon voor de controlerende accountant en fiscalist.
Wat neem je mee
 HBO/WO opleiding-, denk- en werkniveau;
 Minimaal 5 tot 8 jaar relevante werkervaring als bijvoorbeeld Accountant of Assistent Controller;
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 Het volgende is voor jou van toepassing: Analytisch, Commercieel inzicht, Zelfstandig,
Onafhankelijk, Initiatiefrijk, Resultaatgericht, Integer.
Kwaliteit is een mentaliteit
Kabel-Zaandam BV is een internationaal opererende handels- en productieorganisatie
gespecialiseerd in de verkoop van geperforeerde metalen plaat, strekmetaal, metaalweefsels, nonferro metalen en samengestelde producten uit deze materialen. Wij maken filters op maat,
inspireren architecten en leveren aan bouwers. We werken in een team van ongeveer 50
medewerkers in een energieke bedrijfscultuur, met aandacht en passie voor ons product.
Zeker weten! Dit is mijn baan!
Stuur dan jouw motivatie naar ons toe en voeg daar je CV bij naar pz@kabelzaandam.n t.a.v. Arjan
Meegdes, HR Manager. Bij vragen kun je bellen met Arjan Meegdes (06-13618407).

Sollicitatieprocedure
1. Stuur ons een sollicitatie met CV
2. Bij een match volgt een telefonisch interview om kennis met je te maken
3. Daarna nodigen wij je uit voor een face-to-face gesprek
4. Wij doen jou een aanbod om in dienst te treden
5. Alles op groen: starten bij Kabel Zaandam

Sollicitaties zonder sollicitatiebrief zullen niet in behandeling worden genomen!

