ASSISTENT CONTROLLER
Chrysal is al tientallen jaren de drijvende kracht in de bloemen- en
plantenindustrie en wereldwijd marktleider in bloemenvoeding. Of je nu
bloemen of planten kweekt, transporteert, verkoopt of er thuis van geniet,
Chrysal heeft de beste oplossingen om je bloemen en planten langer mooi
en vers te houden. Door continu te innoveren en sterk in te zetten
op kwaliteit en een voortdurende zoektocht naar duurzame oplossingen,
streven we ernaar om de wensen van onze klanten te overtreffen –
vandaag en morgen. Met als doel: de beste zorg voor bloemen en planten,
tevreden consumenten en, uiteindelijk, een duurzamere wereld. Chrysal.

Nurturing beauty.

Afgestudeerd in Accounting & Control en toe aan een volgende stap in je carrière? Nieuwe en
interessante Finance kennis en ervaring opdoen binnen een internationale organisatie met
productielocaties in diverse niet-Europese landen? Ben jij dan die ambitieuze en enthousiaste
financial die we zoeken? Momenteel hebben we plaats voor een fulltime

ASSISTENT CONTROLLER
uitdagende functie in een internationale omgeving
Je maakt deel uit van het Finance team op ons hoofdkantoor in Naarden en rapporteert aan de
Finance Manager.
De belangrijkste taakgebieden in deze functie zijn
 Controlling werkzaamheden voor Chrysal Africa en Chrysal UK;
 Ondersteunen in maandafsluiting-, budget-, forecasting- en jaarafsluiting processen;
 Analyseren van resultaten en verklaren van afwijkingen;
 Voorbereiden van en ondersteunen bij de implementatie van MS Dynamics AX in onze vestigingen
en de geplande upgrade naar de cloud versie van MS Dynamics AX. Je moet daarbij denken aan
het inrichten van de processen, uitvoeren van testen en trainen van lokale medewerkers;
 Key user Finance voor MS Dynamics AX;
 Deelname aan multidisciplinaire projecten.
Wat vragen wij van jou?
 Een afgeronde financiële HBO- of WO-opleiding (Accounting/Controlling);
 Het is voor jou vanzelfsprekend dat je data gedreven, analytisch en resultaatgericht bent;
 Je beschikt over een goed procesmatig denkvermogen;
 Je hebt ervaring met MS Dynamics AX en implementatie van ERP-systemen;
 Je hebt een zelfstandige en proactieve manier van werken;
 Je hebt brede financiële kennis en interesse;
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal vloeiend in woord en geschrift.
Heb je daarbij ervaring in een (internationale) productie omgeving dan levert dat een dikke plus op!
Wat bieden wij je?
Wij bieden een werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s. We zijn financieel gezond en
dat maakt dat we gericht kunnen en blijven investeren in de toekomst. We bieden
een salaris passend bij de kennis, ervaring en capaciteiten. Daarnaast bieden wij je goede secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals o.a. 26 vakantiedagen en 7 ADV dagen, premievrij pensioen en de
mogelijkheid tot deelname in de collectieve ziektekostenverzekering.
Interesse in deze uitdaging?
Stuur dan jouw sollicitatie met c.v. en motivatie naar werkenbij@chrysal.com
Chrysal International BV, Gooimeer 7, 1411 DD Naarden, P.O. Box 5300, 1410 AH Naarden, The Netherlands.
T: +31 (0)35 69 55 888, F: +31 (0)35 69 55822, E: info@chrysal.nl, www.chrysal.com

