Balvert Betonstaal is een jong en enthousiast bedrijf in de bouwtechnische branche.
We zijn een succesvol familiebedrijf dat reeds tientallen jaren bestaat en waar ca. 70 eigen medewerkers
werkzaam zijn incl. haar onderaannemers, uitzend-detacheringsmedewerkers zijn er dagelijks zo’n +/- 250
medewerkers werkzaam voor de gehele organisatie. Balvert opereert in de Nederlandse markt, en is gevestigd
in Nieuwkoop- regio Alphen a/d Rijn.
Balvert is opzoek naar een:

Aankomend Controller
“Mooie groeifunctie naar Controller bij een toonaangevend
familiebedrijf”
JOUW FUNCTIE
In deze functie ondersteun je de huidige financieel controller. Gezien de complexiteit van de financiële- en
projectorganisatie start je met het beheer van de crediteurenadministratie en krijg je te maken met facturen
inboeken, controleren, prijsoverzichten bijhouden, en pakbonnen bijvoegen, etc.). Na een inwerkperiode zal je
vervolgens al vrij snel beginnen met het uitbreiden van het takenpakket. Hierbij moet je denken aan het voeren
van de salarisadministratie, grootboekbeheer en projectadministratie, opstellen (management)rapportages.
Ook ga je je dan bezighouden met de maandafsluiting, het onderhouden van kostprijscalculaties en
begrotingen. Daarnaast komen de fiscale aangiften aan bod en ga je ondersteunen bij het opstellen van de
jaarrekening van alle groepsmaatschappijen, zoals balansdossiers verzorgen ten behoeve van de
accountantscontrole. In een termijn van 1 tot 4 jaar ben je dan zo ver om volledige verantwoordelijkheid te
dragen voor de gehele financiële- en projectadministratie van a-z, zodat je in staat bent de huidige financieel
controller op te volgen en deze een stapje terug kan doen. Omdat er bij dit bedrijf met verschillende pakketten
wordt gewerkt moet je een goede affiniteit met ICT hebben en goed met Excel kunnen werken.
JOUW PROFIEL
De ideale kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding richting Finance & Control, of Bedrijfseconomie en
brengt ca. 5 jaar werkervaring mee bij voorkeur opgedaan bij een middelgroot bedrijf in de bouw-en/of
installatiebranche en met enige ervaring van salarisadministratie. Je neemt graag het voortouw, bent een
doorzetter, enthousiast, praktisch ingesteld en communicatief vaardig. Je bent in staat zelfstandig te werken en
hebt een flexibele en klantgerichte instelling. Uitvoering kan geven aan beleidszaken, doelstellingen,
vraagstukken, werkprocedures en ook zelf hierover advies richting Directie kan geven. Zijn procedures of
processen niet helemaal efficiënt? Jij signaleert dat en neemt het initiatief om deze processen aan te pakken en
te verbeteren. Verder is het een pre als je ervaring hebt met de pakketten ElvyWeb en Accountview.
HET AANBOD
Een afwisselende en uitdagende baan voor 40 per week. We bieden een marktconform salaris en zeer goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 15 roostervrije dagen. Verder heb je een
rijbewijs, want de locatie is lastig te bereiken met het OV.

HEB JE INTERESSE?
Solliciteren naar de functie “aankomend controller” kan eenvoudig door je CV te mailen naar
g.balvert@balvert.nl. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Gaby Balvert, telefoonnummer
0172-573635 of per e-mail g.balvert@balvert.nl.

