
Hoe ziet een dag eruit van een Business Controller?

In deze veelzijdige functie ben je enerzijds financieel eindverantwoordelijk
voor onze drie vestigingen in Gorinchem, Tilburg en Porto (Portugal) en
anderzijds ben je sparringpartner voor de directie. Tevens ben je
verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de financiële
roadmap inclusief planning, reporting & control van de projecten (PoC). 
Eén van jouw opdrachten is om de business control te verbeteren en
interne beheersbaarheid verder te vergroten. Ook zal jij je o.a.
bezighouden met de volgende werkzaamheden:

• Je zorgt voor het inrichten van governance, processen, tooling en de
voor- en nacalculatie op de lopende projecten, de periodieke opvolging
en controle;
• Je begeleidt, bereidt en optimaliseert verschillende financiële
(maand)overzichten en rapporten voor, zoals kostenanalyses en je
evalueert de financiële overzichten met de directie;
• Je coördineert verbeterprojecten (project en commercial control) en
brengt dit naar een hoger niveau;
• Je zorgt voor het opzetten van performance measurement dashboards
en het analyseren van de business drivers;
• Je zorgt voor het optimaliseren van processen en procedures;

Vacature

Business Controller

(24-32 uur)

Costo Group is specialist in het automatiseren
van intern transport. Wij worden enthousiast van
het bedenken van de best passende oplossingen
om het intralogistieke proces van ieder magazijn
te verbeteren. We werken voor bedrijven van de
toekomst in e-commerce, productie & industrie,
retail en logistieke dienstverlening. Daarvoor
bieden we totaaloplossingen in hardware en
software. Van orderfulfilment en opslag tot
warehouse management systems.  

Weet jij wat er “achter de schermen gebeurt” als
je op [enter] drukt bij het online shoppen? 

Klik hier, we laten het je graag zien!

Wat bieden wij?
Naast de inhoudelijk leuke en uitdagende baan bieden wij een dynamische werkomgeving met een informele en open sfeer. Daarnaast
bieden we goede arbeidsvoorwaarden. Dit bespreken we in ons gesprek, want voor ons is de juiste persoon dit meer dan waard!

Ben jij degene die wij zoeken?        Solliciteer dan direct!

Of stuur een mail met je CV + korte motivatie naar gorinchem@costo-group.com

Wie zoeken we?

Voor deze autonome functie zijn wij op zoek naar een financiële
professional die klantgericht, kritisch, zelfsturend en pro-actief is. Je
krijgt energie van een uitdaging in een hard groeiende werkomgeving
en ziet dit als een kans om jezelf en onze organisatie verder te
ontwikkelen. Daarnaast heb je een economische Hbo- of
academische opleiding succesvol afgerond en minimaal 8 jaar
werkervaring in een financiële functie. Je kunt zowel goed zelfstandig
als in een team werken en beschikt over goede Nederlandse en
Engelse communicatieve vaardigheden.

Als Business Controller ben je in staat om, vanuit ervaring,
toekomstige mogelijkheden en risico's te signaleren. Met je
analytische vaardigheden ontwikkel je gerichte stuurinformatie
rondom financiën, performance, trends en andere KPI’s die de directie
ondersteunt in de te nemen beslissingen.

Je bent actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van
doelen, beleid, prioriteiten en procedures met betrekking tot het
financieel management. 

https://vimeo.com/715537484
https://www.costo-intralogistics.com/sollicitatieformulier/
https://www.youtube.com/watch?v=iDI7uzAttpo
https://www.costo-intralogistics.com/sollicitatieformulier/

