
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 certi� cering voor ISO 
9001, ISO 14001 en MVO Prestatieladder niveau 4.

Ter versterking van onze � nanciële afdeling zijn wij per direct op zoek naar een fulltime:

Assistent Controller m/v (1Fte)

www.avknederland.nl

Functie- en opleidingswensen:
• HBO werk- en denkniveau
• Bij voorkeur minimaal 5 jaar werkervaring in soortgelijke functie
• Communicatieve capaciteiten
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Ervaring met Microsoft Dynamics NAV (Navision) en Microsoft Of� ce 365 is een pré
• Ervaring met internationale rapportages

Takenpakket:
• Opstellen van maandcijfers en balans-, winst- en verliesrekening
• Verzorgen maandelijkse rapportage aan AVK Holding A/S en AVK Gummi A/S
• Bewaken van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
• Verzorgen van managementinformatie 
• Uitvoeren van de debiteurenadministratie
• Bewaken van betalingstermijnen voor debiteuren beheer 
• Versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen voor debiteuren beheer
• Krediet informatie verschaffen aan afdeling inkoop en verkoop
• Uitvoeren van de crediteurenadministratie
• Controleren van inkoopfacturen
• Bijwerken van het inkoop- en verkoopboek
• Invoeren bij- en afschrijvingen in het bankboek
• Opstellen van betaaladvieslijst
• Vergelijken van boekhoudkundige vooraad met aanwezige voorraad
• Contract administratie voor de afdeling verkoop
• Ondersteuning van de managementsystemen: ISO9001/ISO14001/ISO26000, RI&E
• Bereidheid om minimaal 1 x per maand AVK Ravestein te bezoeken (Waalwijk)

Wat kan AVK u bieden:
• Een zeer afwisselende fulltime baan, met eigen verantwoordelijkheid. 
• Goede toekomstmogelijkheden bij een dynamische organisatie
• Goede primaire en secundaire arbeidsomstandigheden

Geïnteresseerd in bovengenoemde functie?
Reageer dan direct door uw schriftelijke sollicitatie voor 8 juli 2021 te sturen naar AVK Nederland BV,
t.a.v. de heer Winand Dekker, Postbus 73, 8170 AB  Vaassen of per e-mail wdekker@avknederland.nl


