
 
Wij zoeken een (junior) controller om aan ons team toe te voegen! 

Krijg jij er energie van als de financiële administratie op rolletjes loopt? En heb jij de ambitie om door 

te groeien naar een leidinggevende rol? Dan gaan wij graag het gesprek met jou aan om samen jouw 

ambities waar te maken! 

 

In de functie van (junior) controller vervul je een centrale rol in het bedrijf. Je staat met iedereen in 

de organisatie in contact, van monteur tot en met directie.  

Waar bestaat jouw takenpakket onder andere uit?  

• Eindverantwoordelijke voor de verwerking van inkoopfacturen  

• Eindverantwoordelijke voor de uren- en projectadministratie 

• Eindverantwoordelijke voor de uitgaande facturatie  

• Eindverantwoordelijke voor de emballage administratie 

• Administratief eindverantwoordelijke voor de garantieprojecten 

• Tussentijdse en jaarafsluiting 

• Verantwoordelijk voor de accountantscontrole 

• Deelnemen werkoverleg administratie en het managementoverleg 

 

In eerste instantie leer je de organisatie kennen en krijg je de ruimte om jezelf alle  

administratieve bedrijfsprocessen eigen te maken en waar nodig te optimaliseren. Als de  

motor eenmaal warm is, krijg je de ruimte mee te denken in bijvoorbeeld het beoordelen  

van het kostprijsmodel, een voorstel te doen voor de commerciële tarieven en meedenken  

in de strategie voor onze dynamische organisatie. Een functie die samen met jouw ambitie 

en vaardigheden groeit! 

 

Wat verwachten we van jou : 

• Een afgeronde opleiding op Hbo niveau in de richting van bedrijfseconomie of een 

soortgelijke opleiding. 

• Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, ervaring in een project gestuurde 

bedrijfsorganisatie is een pré. 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

• Ervaring in het werken met computerprogramma’s, zoals Navision (ERP systeem) en Office 

365. 

• Je hebt een analytisch vermogen, in de functie van controller is het belangrijk dat je ook 

stappen vooruit kan denken en dat is voor jou geen probleem. 

• De persoon die wij zoeken om aan ons team toe te voegen is gedreven, werkt nauwkeurig, 

denkt oplossingsgerecht en is communicatief sterk. 

Wij bieden : 

• Een uitdagende baan met volop mogelijkheden tot ontplooiing. 

• Een aantrekkelijk salaris dat afhankelijk is van leeftijd, kennis en ervaring met 
doorgroeimogelijkheden 

• Goede secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden 

• Een informele werksfeer in een hecht team 

 



 
Waar kom je te werken?  
Ons familiebedrijf is gevestigd in Yerseke, het Zeeuwse dorp dat bekend staat om zijn  
oesters en mosselen. Wij combineren hier onze passie voor techniek en de scheepvaart.  
Yerseke Engine Services repareert, onderhoudt en reviseert wereldwijd Caterpillar en John Deere  
motoren en generatoren voor de binnenvaart, visserij, zeevaart en offshore. Naast ons  
hoofdkantoor in Yerseke hebben wij ook vestigingen in Antwerpen en Roemenië. Je zal onderdeel 
worden van het team in Yerseke.  
 
Denk je na het lezen van deze vacature; Ja, dit is op mijn lijf geschreven? Mail dan je curriculum vitae 

en motivatie naar ia@yesbv.nl t.a.v. Ilse Ars. Voor meer informatie over deze vacature bel  

0113 576 100 en vraag naar haar. Tenslotte is er meer informatie over ons bedrijf terug te vinden op 

onze website www.caterpillarmarineservice.com. 

 

 

http://www.caterpillarmarineservice.com/

