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Functieomschrijving
Als Financial Controller ben jij een van de belangrijkste schakels binnen ons bedrijf. 
Je bent verantwoordelijk voor het gehele financiële proces voor zowel de productielocatie in 
Drachten als voor de verkoop- en servicevestigingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. 
Om aansluiting te houden met de diverse locaties breng jij regelmatig een bezoek aan je collega’s. 
Dit betekent dat je per jaar zo’n 6 tot 8 keer op een korte business trip naar het buitenland gaat. 

Samen met het managementteam stel jij het budget vast. Je zorgt ervoor dat er maandelijks een 
betrouwbare rapportage van de maandafsluiting richting de directie gaat. 
Als Financial Controller stel je zelf de jaarrekening op en zorg je voor een goed onderbouwd financieel 
en commercieel plan. In deze rol rapporteer je aan de Finance Director en stuur je 6 collega’s aan op 
de financiële afdeling in Drachten en 4 collega’s in het shared service center in Polen die zich onder 
andere bezighouden met financiële rapportages, facturatie, boekhouding en salarisadministratie.

Wat wij van jou vragen
Je hebt een afgeronde financiële opleiding op HBO/WO niveau;

Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

Je hebt kennis van IFRS en Dutch Gaap;

De Engelse taal beheers je uitstekend in woord en geschrift;

Je hebt een sterk cijfermatig inzicht en analytisch vermogen.

SOLLICITEER NU
JOBS.DRACHTEN@DUNLOPCB.COM

WAT KRIJG JE VAN ONS

Een jaarcontract met als doel 
een vaste aanstelling;

Een goed salaris conform CAO 
Rubber en Kunststof;

Een dynamisch bedrijf met 
leuke collega’s;

Een diversiteit aan klanten;

De vrijheid om zelf invulling te 
geven aan je functie, resultaat 
staat voorop;

De volgende stap in jouw 
carriére als amibtieuze 
professional.
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