WIJ ZOEKEN EEN ANALYTISCHE

Controller
(24-32 uur)
die met een positieve instelling en goed gevoel voor humor ons team komt versterken!

VITTERS SHIPYARD
Vitters Shipyard is één van ’s werelds meest toonaangevende werven voor grote zeiljachten. Door innovatief
vakmanschap, moderne technologie en praktische creativiteit te combineren, bouwt Vitters Shipyard al meer
dan 25 jaar en met circa 70 medewerkers succesvolle jachten. Ieder schip wordt geheel op maat gebouwd naar
de individuele wensen van onze internationale klanten. Hierdoor is ieder jacht uniek en kent ieder project zijn
eigen uitdagingen. Zie ook: www.vitters.com.
DE FUNCTIE
Als Controller werk je samen met je collega Controller en ondersteun je elkaar bij de samenstelling en verzorging
van periodieke financiële managementrapportages. Je bereidt begrotingen en budgetten voor en verzorgt
periodieke liquiditeitsprognoses. Daarnaast beheer en optimaliseer je de administratieve organisatie en interne
controle van de verschillende ondernemingen binnen de Vitters Groep. Hierbij signaleer je verbeteringen en
voer je deze ook door. De Controller biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe processen,
procedures en (geautomatiseerde) systemen. In de dagelijkse werkzaamheden overleg je met jouw collega’s en
ondersteun je het management van de Vitters Groep.
JOUW PROFIEL
Jij bent analytisch sterk, houdt overzicht en werkt accuraat. Je bent proactief en slagvaardig en werkt goed
samen met je collega’s. Daarnaast heb jij een afgeronde passende HBO opleiding (accountancy, bedrijfseconomie
of vergelijkbaar) en ervaring in een soortgelijke functie. Uiteraard heb je een brede kennis en affiniteit van
financieel gerelateerde IT-systemen en MS applicaties, waarbij kennis van Microsoft Dynamics en ADP iHCM een
pre is.
WERKEN BIJ VITTERS
Wij bieden jou een uitdagende baan in een dynamische en internationaal gerichte organisatie met een goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, unieke projecten en een collegiale, informele werksfeer.
ENTHOUSIAST?
En voldoe je aan bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en cv! Dit mag je sturen naar
hr@vitters.com ter attentie van Linda ten Brink (HR). Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met
Aline ten Hoeve (Financieel Directeur) via 038 38 67 145.

