
 

 

Controller / aankomend hoofd administratie 
 
Krijg jij er energie van als de financiële administratie op rolletjes loopt? Én heb jij de ambitie 
door te groeien naar de functie van hoofd administratie? Dan hebben wij dé uitdaging waar 
jij naar op zoek bent! 
 
Yerseke Engine Services 
Ons familiebedrijf is gevestigd in Yerseke, het Zeeuwse dorp dat bekend staat om zijn 
oesters en mosselen. Wij combineren 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 wordt 
onderdeel van het team in Yerseke. Onze cultuur? Wij zijn oplossingsgericht, no-nonsense en 
werken samen met plezier en passie aan onze projecten.   
 
De functie 
Fulltime - 38 uur  
 
Jij bent samen met de het huidig hoofd administratie de financieel / bedrijfseconomische 
spil in ons team. Je staat met iedereen in de organisatie in contact, van monteur tot en met 
directie. Waar bestaat jouw takenpakket onder andere uit? Je bent verantwoordelijk voor de 
juiste verwerking van inkoopfacturen en de uitgaande facturatie, salarisadministratie, neemt 
deel aan werkoverleg administratie en het managementoverleg en je bent verantwoordelijk 
voor de tussentijdse en jaarafsluiting en accountantscontrole.  
 
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!  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een junior / medior controller:  

- Hbo-diploma 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 taal 
- Aantoonbare beheersing van de Engelse taal 
- Ervaring in het werken met computerprogramma’s, zoals Navision (ERP systeem) en 

Office 365 
 



 

 

 
 
De persoon: 

- Gedreven  
- Oplossingsgericht 
- Teamplayer 
- Communicatief 
- Oog voor detail 
- Hoog verantwoordelijkheidsgevoel 
- Scherp 
- Nauwkeurig 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Salaris in overleg op basis van kennis en ervaring. Secundaire arbeidsvoorwaarden conform 
CAO Metaal en Techniek.  
 
Solliciteer nu! 
Denk je na het lezen van deze vacature; Ja, dit is op mijn lijf geschreven? Solliciteer nu! Mail 
je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 30 mei naar Christiaan Fortuin via cf@yesbv.nl.  
Voor aanvullende informatie over deze vacature is Christiaan Fortuin bereikbaar via +31 (0) 
113 576 100.  
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
  


