Yerseke Engine Services BV (YES BV) houdt zich bezig met het installeren en uitvoeren van revisie,
service en onderhoud aan Caterpillar en John Deere scheepsdieselmotoren en generatorsets en
verwante systemen. Wij zijn actief bij klanten in de maritieme sector in binnen- en buitenland. De
thuisbasis van YES BV is gevestigd Kreeft 21 in Yerseke. Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een

Controller (M/V) – fulltime/parttime
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!

De functie:
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.

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 & Engelse taal
Ervaring in het werken met computerprogramma’s, zoals Navision (ERP systeem) en Office 365

Wat verwachten wij van jou? :
- Oplossingsgericht
- Teamplayer
- Communicatief
- Oog voor detail
- Hoog verantwoordelijkheidsgevoel
- Scherp
- Nauwkeurig
Wat bieden wij jou :
-Passende arbeidsvoorwaarden (CAO klein metaal)
-Informele werksfeer
Sollicitatieprocedure :
Denk jij na het lezen van deze vacature dit is op mijn lijf geschreven? Solliciteer dan nu! Sollicitaties kunnen per
e-mail verzonden worden naar Christiaan Fortuin, e-mail : cf@yesbv.nl. Voor eventuele vragen ook telefonisch
bereikbaar, dagelijks tussen 08:00 en 16.00 uur op tel. 0113-576100
Wil je een indruk krijgen van ons bedrijf, bezoek dan onze website www.yesbv.nl.
En wie weet tot snel!

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
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