Junior Financial Controller
Locatie: De Lier, Nederland

Wij zoeken een Junior Financial Controller voor onze locatie in het Westland! Ben jij gedreven, proactief en een teamplayer?
Dan hebben wij de perfecte functie voor jou, als Junior Financial Controller.

Lijkt dit je wat? Dit is wat je gaat doen:

• Beschikbaarheid voor gemiddeld 30 uur per week;

Als Junior Financial Controller ben je onderdeel van een team

• Kennis en ervaring in Finance & Control;

met 3 directe collega’s in een gezellige, informele werksfeer.

• Ervaring met diverse softwaretoepassingen waaronder Excel.

Je levert een belangrijke bijdrage aan de periodieke financiële
verslaglegging.
In deze uitdagende functie komen alle facetten van de

Kennis van Exact Globe is een pré;
• Je hebt een hands-on mentaliteit, een gezonde dosis ambitie
en bent collegiaal;

administratieve organisatie en interne controle aan bod; van

• Je bent analytisch en werkt planmatig en accuraat;

maandelijkse managementrapportages tot jaarverslaggeving.

• Beheersing van de Engelse taal (is een pré).

Verder verzorg je diverse aangiftes en bereid je het
balansdossier voor. Hiernaast:

Wat bieden we:

• Analyseer en verklaar je de periodieke resultaten ten opzichte

• Een internationaal georiënteerd bedrijf in groei en ontwikkeling,

van budget, forecast en/of voorgaande jaren;
• Lever je wekelijks het cashflow overzicht aan;
• Ben je verantwoordelijk voor het tijdig voorbereiden van
diverse aangiftes, waaronder de omzet- en loonbelasting;
• Coördineer je de maandelijkse voorraadtellingen en stel je
rapportages op;
• Verricht je werkzaamheden voor de crediteuren- en
debiteurenadministratie;
• Optimaliseer, beschrijf en documenteer je diverse financiële
werkprocessen binnen de organisatie.

waar productinnovatie en verdere globalisering een onderdeel
zijn van de groeistrategie.
• Een enthousiast team van collega’s die samen met je werken en
je ideeën willen horen.
• Een platte bedrijfsstructuur met toegang tot de lokale
managementteams en de BOAL-board.
• Dynamiek: We werken aan grote veranderingen, maar ook aan
kleine. Genoeg ruimte dus om verbeteringen en innovatie aan
te dragen.
• Groei en ontwikkelingsmogelijkheden – als je interesse hebt
in Finance projecten dan bieden we mogelijkheden om met het

De ideale kandidaat neemt mee:

Finance team aan diverse projecten te werken.

Om de functie op een goede en succesvolle manier te kunnen
uitvoeren, zorg je voor:
• Een (bijna) afgeronde Hbo-opleiding in financiële richting;
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Wil je bij ons komen werken? We zien je sollicitatie tegemoet!

Wie zijn wij?

Denk jij dat je het in je hebt om deze functie met succes in te

De BOAL Group is wereldwijd een toonaangevende speler in de

vullen, dan zien we heel graag jouw CV en motivatie tegemoet. Je

internationale Controlled Environment Agriculture (CEA) sector.

kunt deze mailen naar careers@boalgroup.com

We bieden een uitgebreid portfolio aan modulaire systemen en
oplossingen voor een high-tech overdekte teelt. Deze variëren

PS - We werken aan een divers team dat elkaar aanvult met

van complete aluminium kasconstructies met geïntegreerd

hun kennis, achtergrond en capaciteiten. Voor de duidelijkheid:

insectengaas en ventilatie-oplossingen tot geïsoleerde

we discrimineren niet op leeftijd, seksuele gerichtheid, ras,

dak- en wandsystemen voor opslag- en verwerkingsruimtes,

burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht,

klimaatschermsystemen en losse kascomponenten.

politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte,

BOAL bekleedt een unieke positie in de waardeketen met

of enige andere irrelevante gronden. Iedereen verdient gelijke

in-house geëxtrudeerd aluminium dat 100% recyclebaar is;

kansen. Ook bij het vinden van een baan. Wij kijken alleen naar

een belangrijke onderscheidende factor, vooral in deze tijd

de vaardigheden, competenties en talenten van een persoon.

van grondstoftekorten. Onze hoogwaardige producten en

Dat is waar het namelijk echt om gaat.

systemen vinden op vijf continenten hun toepassing en leveren
zo een duurzame bijdrage aan de voorziening in de groeiende
wereldwijde voedselbehoefte. Sinds 2022 heeft de BOAL Group
de hoogste duurzaamheidsscore (oftewel ESG) in de sector.
Bekijk onze website op www.boalgroup.com.
BOAL Extrusie is onderdeel van de BOAL Group en is al meer
dan 50 jaar gespecialiseerd in de extrusie van aluminium
profielen voor de kassenbouw en de zonne-energiemarkt.
Die leveren we aan de diverse zusterbedrijven binnen de
BOAL Group en daarnaast ook aan eigen klanten. Onze platte
bedrijfsstructuur zorgt ervoor dat je, samen met je ruim 130
collega’s, snel kan reageren op wensen en behoeften van onze
klanten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.
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