Aankomend hoofd administratie (fulltime)
Zeg jij yes ! tegen werken bij YES ? Wij waarderen snelle service en praktijkgerichte
aanpak bij YES (Yerseke Engine Services) enorm. Met een passie voor scheepsmotoren
bestaat ons familiebedrijf inmiddels ruim 30 jaar en zijn wij nog altijd groeiende. Voor de
functie van aankomend hoofd administratie zoeken wij een collega die past binnen onze visie
en gedijt in een informele sfeer. Geen dag is bij ons hetzelfde. Ben jij klaar voor werken bij
YES ?
Wat ga je doen ?

Vanwege de groei van de bedrijvengroep de afgelopen jaren en de leeftijd van het huidige hoofd
administratie zijn we op zoek naar een ambitieuze kandidaat die het in zich heeft om op termijn de rol
van hoofd administratie te gaan vervullen.
Wij streven er naar dat een aankomend hoofd administratie zich eerst de (administratieve)
bedrijfsprocessen uitgebreid eigen gaat maken. Immers, om de rol van hoofd administratie goed in te
kunnen vullen, vinden wij dat het een must is om de dagelijkse processen ook goed te beheersen.
Daarnaast is de rol van het huidige hoofd administratie zo uitgebreid geworden, dat een deel van die
taken afgesplitst moet worden.
Werkzaamheden waar jij je mee gaat bezig houden zijn onder meer:
- Controle en bewaken van de administratieve processen.
- Termijn facturatie van projecten o.b.v. aanneemsom.
- Nacalculeren incl. opmaken eindafrekening projecten o.b.v. aanneemsom.
- Eindverantwoording voor de crediteurenadministratie, uitgaande facturatie, debiteurenbeheer
en de garantie afwikkeling.
- Beoordelen, analyseren en bespreken maandrapportage met de directie.
- Mede verzorgen jaarafsluiting incl. voorbereiding ten behoeve van en aanspreekpunt tijdens
de accountantscontrole.
- Deelname aan periodiek overleg administratie en management.
- Deelname aan verbetertrajecten (o.a. upgraden en uitbreiden ERP systeem).
- Overige ondersteunende taken.

Hier ga je aan de slag

YES, de afkorting van Yerseke Engine Services, is een dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met
installatie van en het uitvoeren van revisie, service en onderhoud aan Caterpillar en John Deere
scheepsdieselmotoren en generatorsets. Het bedrijf is onderdeel van een bedrijvengroep met
zustervestigingen in Nederland, België en Roemenië. Er heerst bij ons een informele sfeer en we
hebben hart voor de zaak. YES is een familiebedrijf en we staan bekend om onze hands-on
mentaliteit. Met inmiddels bijna 50 werknemers zijn we nog altijd groeiende.

Waar jij goed in bent

Zie je in bovenvermeld takenpakket (bij aanvang) al voldoende uitdaging ? Heb je het in je om de
spreekwoordelijke spin-in-het-web te worden ? Vindt je het een fijn idee om eerst nog enkele jaren in
de schaduw toe te groeien naar die verantwoordelijke rol op termijn ? Dan ben je de kandidaat die we
zoeken !
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Je hebt :
- een passende opleiding op minimaal MBO-4/HBO niveau.
- ervaring in een brede, uitvoerende administratieve functie in een projectmatig georganiseerd
bedrijf.
- analytisch vermogen.
- leidinggevende capaciteiten.
- een praktijkgerichte instelling.
- interesse in de maritieme sector.
Wat we daarnaast vragen van een aankomend hoofd administratie:
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
- Goede kennis van het gebruik van Office 365 toepassingen.
Een competentie test kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Wat we jou bieden

We bieden een zelfstandige functie als aankomend hoofd administratie binnen een dynamisch
familiebedrijf. De informele werksfeer draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking. Wat we
verder bieden:
- Een goed salaris afhankelijk van ervaring en kennis.
- Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.
- Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. opleiding of cursus.
- Pensioenregeling.
- Reiskostenvergoeding.

Interesse ?

Wil jij aan de slag als aankomend hoofd administratie ? Stuur je cv en motivatie naar cf@yesbv.nl
t.a.v. Christiaan Fortuin. Wil je meer informatie, bel 0113 576 100 en vraag naar hem. Tenslotte is er
meer informatie over ons bedrijf terug te vinden op onze website www.caterpillarmarineservice.com.

WWW.YESBV.NL

