Voor onze nieuwe vestiging in Oss zijn wij op zoek naar een

Controller met affiniteit voor de maak-industrie (fulltime)
Heb jij een hands-on mentaliteit die je combineert met business inzicht en overzicht? Ben jij
die sparringpartner van het management? Vind je het leuk om in een productie omgeving te
werken? Dan hebben wij een leuke job voor jou op de afdeling Finance van DieVision.
DieVision B.V. produceert al 70 jaar stansvormen voor de grafische- en verpakkingsindustrie.
Met behulp van de modernste productiemiddelen bedienen wij klanten in binnen-en
buitenland. DieVision is onderdeel van de Franse Groupe Vacher, met vestigingen in
Frankrijk, Polen, Oostenrijk en België. Op dit moment heeft DieVision 2 vestigingen in
Nederland, in Westzaan en Oss.
Eind 2021 zijn onze vestigingen in Raamsdonksveer en Eerbeek verhuisd naar één locatie,
in Oss. De Controller verzorgt diverse Finance & Control gerelateerde werkzaamheden voor
de Nederlandse vestigingen van DieVision B.V. De belangrijkste taken en
verantwoordelijkheden zijn als volgt:
•
•
•
•
•
•

Voeren van de financiële administratie
Rapporteren en analyseren van financiële cijfers;
Opstellen budgetten en prognoses;
Fiscale aangiftes (BTW & LB);
Opstellen Jaarrekening;
Optimaliseren van diverse processen (bijvoorbeeld de revenue cycle).

Als Controller rapporteer je direct aan de Directeur en ben je een belangrijke
gesprekspartner. Je hebt een sterke persoonlijkheid en ziet overal kansen om onze
operationele, financiële en bedrijfsvoeringprocessen te verbeteren. Met jouw kritische en
vooruitziende blik in combinatie met jouw uitstekende financiële kennis weet jij de groei van
het bedrijf tezamen met de directie in goede banen te leiden.
Wie ben jij?
•
•
•
•

Je hebt een HBO/WO financiële opleiding en minstens 5 jaar relevante werkervaring;
Je bent actief, daadkrachtig en communicatief;
Je bent een ervaren Excel gebruiker, ervaring met Exact-online is een pré;
Je hebt kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

Wat mag je verwachten?
•
•
•
•

Een verantwoordelijke en afwisselende baan;
Werken in een team dat bouwt aan de toekomst op een nieuwe locatie;
Met een marktconform salaris;
Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao van het metaalbewerkingsbedrijf.

Solliciteren:
Past dit bij jou? Stuur dan je CV met motivatie naar pz@dievision.nl

