In Vaassen is de Nederlandse vertegenwoordiging van de internationaal opererende Deense AVK Groep
gevestigd.AVK Nederland BV levert een uitgebreide producten groep voor de water, gas- en afvalwatersector
en bovendien voor industriële toepassingen. Afsluiters, vlinderkleppen, brandkranen, universele koppelingen,
gietijzeren hulpstukken, universele aanboorzadels, roestvaststalen reparatieklemmen en straatpotten zijn
een greep uit het hoogwaardige assortiment van AVK.
Kwaliteit is een belangrijk aspect binnen het totale AVK concern. Zowel de producten alsook de totale
organisatie geven blijk van een constante aandacht hiervoor met als eindresultaat de certificering voor ISO
9001, ISO 14001 en MVO Prestatieladder niveau 4.
Ter versterking van onze financiële afdeling in Vaassen zijn wij per direct op zoek naar een fulltime:

Assistent Controller m/v (1Fte)
Wat ga je doen?
Als Assistent Controller ondersteun je bij het opstellen van de maandelijkse rapportages en alle daar
bijbehorende financiële analyses en help je mee bij het invoeren van in- en verkoopfacturen. Je bewaakt
de bedrijfs- en afdelingsbegrotingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de gehele debiteurenadministratie, bewaak je de betalingstermijnen, verstuur je betalingsherinneringen en aanmaningen indien
nodig en verschaf je de afdeling inkoop en verkoop van de nodige krediet informatie. Je krijgt een zeer
brede en integrale financiële functie waarin zowel administratie als controlling aan bod komt. Jij bent
de rechterhand van de Financial Controller waarbij er altijd ruimte is om te sparren. Ben je toe aan een
volgende stap in je carrière en op zoek naar een uitdagende functie waarbij je veel kunt leren en veel
verantwoordelijkheid krijgt in een prettige informele organisatie, dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie ben je en wat kun je?
• Je beschikt over een afgeronde Mbo-opleiding met het liefst enkele jaren werkervaring
of je bent een Hbo-schoolverlater.
• Je zit vol ambitie en hebt de drijfveer om je verder te ontwikkelen
• Ervaring met Microsoft Dynamics NAV (Navision) of een ander ERP Systeem is een pre,
verder ben je bekend met Microsoft Office 365.
• Je bent analytisch ingesteld en houdt graag het overzicht.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
• Je bent communicatief vaardig.
Wat bieden wij?
• Een zeer afwisselende fulltimebaan, met veel eigen verantwoordelijkheid.
• Wij bieden een baan met goede vooruitzichten en ontplooiingsmogelijkheden.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een prettige, informele werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief.
Geïnteresseerd in bovengenoemde functie?
Reageer dan direct door je schriftelijke sollicitatie voor vrijdag 8 juli 2022 te sturen naar AVK Nederland B.V.
t.a.v. de heer Winand Dekker, Postbus 73, 8170 AB Vaassen of per e-mail wdekker@avknederland.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.avknederland.nl

