
 

 

Wil je een vliegende start maken in de technische groothandel? En zie je het zitten ons team van de afdeling 

Finance & Control op het hoofdkantoor in Hoogezand te versterken? Dan hebben we jou nodig! 

 

   Assistent controller (80 – 100%) 

 

Wat ga je doen? 

Als Assistent Controller ben jij voor veel andere afdelingen het aanspreekpunt als het gaat om financiële zaken en 

wordt er vaak een beroep op je gedaan om mee te denken met het optimaliseren van allerlei processen. Met een 

proactieve houding en een analytische blik ben jij een sparringpartner van het managementteam en stel je de 

KPI's op. Zo ben je betrokken bij het opstellen van verschillende interne en externe rapportages. Daarnaast zijn 

periodieke rapportages aan onze Franse moederbedrijf Descours & Cabaud een belangrijk onderdeel. Kortom, 

een uitdagende en afwisselende baan met heel veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatieven, 

waarbij je rapporteert aan de financieel manager.  

De ideale kandidaat? 

Je bent op zoek naar een werkomgeving waar je de ruimte krijgt om te blijven leren en je horizon kunt verbreden. 

Je bent recent afgestudeerd of je gaat dit binnenkort doen of je hebt al enige werkervaring.  Je bent enthousiast, 

accuraat en analytisch. Je bent opgeleid in bedrijfseconomische en fiscale onderwerpen en je kunt onafhankelijk 

denken. Je bent sterk in het opstellen van financiële rapporten en kunt goed onderbouwde adviezen geven voor 

wat betreft financiële en operationele zaken. Op die manier werk je actief mee aan het beheersen van de 

organisatie.  

Wat neem je mee? 

* HBO opleiding in de richting van Finance, Controlling of Accountancy (eventueel in een afstudeertraject); 

* je denkt graag mee om processen te verbeteren;  

* je bent handig in het werken met verschillende systemen, vooral in Excel; 

* je bent leergierig en wilt jezelf ontwikkelen 

* een proactieve houding. 

Dit hebben we je te bieden: 

* een passend salaris en marktconforme arbeidsvoorwaarden volgens de norm van de cao Technische 

Groothandel; 

* een jaarcontract gevolgd door een vast contract bij gebleken geschiktheid; 

* een informele werksfeer; 

* een uitdagende functie om jezelf in te ontwikkelen; 

* een financieel gezonde ambitieuze organisatie met lange termijn visie.  

Wil je solliciteren? 

Mail dan je motivatie en CV naar g.heun@kroon.nl . Jouw sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. 

We kijken uit naar je reactie! 
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