De Beco Group is in Nederland en internationaal actief met volgende
productgroepen: • Transport: agro- en grondverzetkipwagens
• Attachments: uitrusting voor graafmachines en wielladers
• Kraanmodificaties: longfronts, sloopgieken en onderwagens
• Grijperequipment: overslag- en dredging grijpers • Special Constructions: makelaars, gangways • Buiscar: haven- en industrie trailers
• Nieuw! Beco wegtrailers
Bent u op zoek naar een functie in een financiële omgeving waarin u zich verder
kunt ontwikkelen? Wilt u werken bij een internationaal bedrijf? Beco heeft een
vacature voor een:

CONTROLLER
Als Controller draagt u zorg voor de periodieke verslaglegging, de analyse van de
resultaten en het voorbereiden van de balans en de verlies- en winstrekening.
Binnen het administratie team controleert u de verwerkte materiaal- en arbeidskosten t.b.v. projecten en bent u verantwoordelijk voor het nacalculeren van gerealiseerde projecten van een aantal productgroepen. Binnen ons team werkt u nauw
samen met de directe collega’s en verzorgt samen de tussentijdse rapportages en
overzichten voor de directie met het ISAH Erp systeem en het boekhoudpakket
van Unit 4. Ook bent u verantwoordelijk voor diverse algemene zaken, waaronder
de verzekeringsportefeuille, bankgaranties e.d.
Om succesvol te zijn als Controller te kunnen zijn bent u of heeft u:
Een opleiding op HBO niveau en ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie
bij een productiebedrijf. Voor een goede uitvoering van uw taken heeft u uiteraard
contact met de verschillende afdelingen in ons bedrijf, daartoe zijn uitstekende
communicatieve vaardigheden noodzakelijk. Voorts heeft u ervaring met ERP en
automatiseringssystemen en kennis van de Engelse en Duitse taal.
Wij bieden:
We bieden u een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo neemt u
deel aan onze pensioenregeling en worden uw reiskosten voor woon- werkverkeer
vergoed.
Sollicitatie
Herkent u zich in bovenstaand profiel? Dan willen wij u graag leren kennen! Stuur
ons een mailtje, samen met uw cv, waarom u bij ons past, dan nemen we contact
met u op. Meer informatie nodig? Bel dan met Lyda de Groot, +31 (0)347 323178.
Meer informatie over de Beco Group en onze vacatures kunt u vinden op:
www.beco-group.com.
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