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Bij Waterman Onions in Emmeloord draait alles om uien. Wij kopen uien van telers in binnenen buitenland en leveren die gesorteerd en (klein)verpakt aan onze klanten wereldwijd. We
leveren aan detail- en groothandel, inpakbedrijven en schillerijen. Al twee decennia lang
zijn kennis, betrouwbaarheid en kwaliteit sterke troeven. Excellent in de wereld van de ui,
dat is Waterman Onions! Om topprestaties te realiseren zijn we voor de afdeling Financiële
Administratie op zoek naar een:

Junior Controller m/v (fulltime)
Wat ga je doen?
In deze nieuwe functie ben je de rechterhand van de Finance Manager en ontwikkel je jezelf tot een zelfstandige
financial professional. Een sterke affiniteit met IT is belangrijk, omdat je veel analyses en rapportages maakt ter
ondersteuning van directie en management. Daarnaast word je verantwoordelijk voor alles wat bij het voeren van een
dagelijkse administratie komt kijken.
• Opstellen van financiële, business en KPI-analyses.
• Opstellen en analyseren van maandrapportages, budgettering en forecasting.
• Initiëren, begeleiden en deelnemen aan verbetertrajecten.
• Ondersteunen van de Finance Manager en uiteindelijk zelfstandig uitvoeren van de verschillende rapportages
(kwartaalcijfers, jaarrekening).
• Debiteurenbeheer inclusief limietenbeheer en documentatie.
• Bijdrage leveren aan de accountantscontrole (opstellen onderliggende specificaties en jaarrekeningen).
Kortom een hele veelzijdige administratieve job in een team wat elkaar ondersteunt en vervangt waar nodig!

Wat vragen wij?
• Minimaal HBO opleiding, bijvoorbeeld HBO Bedrijfseconomie.
• Affiniteit met IT, ervaring met Microsoft Power BI is een pré.
• Analytisch sterk, goed in staat om analyses en rapportages te maken.
• Goede Nederlandse en Engelse taalvaardigheid.

Interesse in de vacature?
Ben jij communicatief vaardig, klantgericht, accuraat en secuur én wil je ervaren hoe inspirerend het is om bij een
modern, groeiend en gezond bedrijf te werken met prima arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met Marianne
Zoodsma van DZ & Partners BV via  0527 - 61 94 68 of  06-50 254 968). Een CV met korte motivatie kun je mailen
naar info@dzenpartners.nl.

Waterman Onions B.V. | Hannie Schaftweg 12 | 8304 AR Emmeloord | 0527 - 61 74 96

waterman-onions.nl

