
 

 

 

Op zoek naar een uitdaging als 

controller (parttime) 

Dan is deze vacature echt iets voor jou! 

Als je denkt aan een professioneel, vooruitstrevend, maar gezellig bedrijf, dan zijn wij 

een goed voorbeeld! Wij zijn een jarenlange succesvolle MKB-organisatie. Wij zijn 

een waterbouwbedrijf dat is gespecialiseerd in baggerwerkzaamheden en het 

creëren van beschermende maatregelen tegen water. De medewerkers en het 

materieel zijn divers inzetbaar. Zij onderscheiden zich op projecten waar grond-, 

weg- en watertechniek met elkaar gecombineerd moeten worden. Voorbeelden 

hiervan zijn baggerwerkzaamheden in binnen en buitenland, steenbestortingen, 

remmingswerken, steigers, damwanden en beschoeiingen, kaderwerken enzovoorts. 

Lange dienstverbanden kenmerken de prettige werksfeer op kantoor en daarbuiten. 

Je krijgt hier zoveel vrijheid als je wilt en aankan. Daarnaast is er een platte 

organisatiestructuur en staat de deur van de directie altijd open. Talent is van grote 

waarde voor onze organisatie. Wil jij je ontwikkelen, dan kan dit aan de hand van een 

eigen persoonlijk ontwikkelingsplan waarbij gemonitord wordt dat jij het beste uit 

jezelf haalt. Wil jij een uitdagende functie bij een gezellig, ambitieus en kwalitatief 

hoogstaand familiebedrijf, reageer dan direct! 

 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 

Als controller bij Ippel ben jij verantwoordelijk voor de planning- en control cyclus, het 
analyseren van stuurinformatie en het uitvoeren van operationele finance 



 

 

werkzaamheden. Uiteraard weet jij als geen ander dat dit onder andere inhoudt dat je 
zorgt voor een kloppende en actuele boekhouding, begrotingen en rapportages.  
  
Waar jij o.a. verantwoordelijk voor bent: 

- zorgen voor de planning & control cyclus waaronder periodieke financiële 
rapportages incl. OHW, project control, cashflow analyse, debiteurenbeheer, 
begrotingen/budgettering, voorbereiding jaarrekening en 
meerjarenplanningen;  

- het ontwerpen en beheren van de administratieve systemen, werkwijzen en 
procedures;  

- het vertalen van organisatiedoelstellingen naar praktische oplossingen en 
informatiesystemen, eventueel / bij voorkeur met behulp van business 
intelligence; 

 
FUNCTIE-EISEN 
 

Wij zijn op zoek naar iemand die deze kans met beide handen vast wil pakken en 
een groeiend bedrijf administratief in goede banen wil leiden. Ben jij iemand die het 
overzicht kan bewaren en jouw skills inzet als jij met de directie samenzit? Herken jij 
jezelf in de volgende zaken: 

- Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in bedrijfseconomie, controlling, 
accountancy of vergelijkbaar;  

- Je hebt relevante werkervaring als (assistent) controller, bij voorkeur binnen 
een project/urenorganisatie;  

- Je combineert strategisch inzicht met praktische slagvaardigheid; 
- Je hebt affiniteit met fiscale aspecten en risicobeheersing;  
- Je hebt goede vaardigheden met Excel. 

 
 

AANBOD 
 

Ga jij voor ons aan de slag, dan mag je het volgende verwachten 

• Een uitstekend salaris 
• Dit betreft een vaste aanstelling 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO  
• Doorgroeimogelijkheden zowel in de breedte als de hoogte van de organisatie 
• Mogelijkheid om je d.m.v. cursussen en/of opleidingen te ontwikkelen 
• Werken aan de verdere groei van ons bedrijf met een leuk team 

 
 
LOCATIE 
 
Standplaats is centraal gelegen in het werkgebied, namelijk Koudum. 
 
REAGEREN 
 
Wij zien je reactie graag tegemoet: info@ippeldredging.nl t.a.v. dhr. Johan Dijkstra. 
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