
 

 

 

 

JUNIOR BUSINESS CONTROLLER 
 

Fire Safety First B.V. (FSF) is een compacte, wendbare, kundige en snelgroeiende regieorganisatie, 

ingericht om multifunctioneel, merkonafhankelijk onderhoud en beheer te doen op het gebied van 

brand- en vluchtveiligheid in de breedste zin des woord. FSF heeft contracten bij grote complexe 

opdrachtgevers.  

 

Als Junior Controller houd je je voornamelijk bezig met de dagelijkse boekhouding, de financiële 

rapportage en de analyse van de resultaten van de vennootschap. Je voorziet de Operations 

Manager van de nodige handvaten in het kader van control & reporting. De focus ligt op het 

optimaliseren en verder automatiseren van de bestaande tools en rapportages om de huidige 

processen te verbeteren, dit zowel binnen de finance afdeling als daarbuiten.  Denk hierbij aan 

optimalisatie van (BI)-software en het (deels) automatiseren van processen en handelingen. Succes 

betekent een correct gevoerde boekhouding, een soepel rapportageproces, sneller en beter inzicht 

in cijfers en trends en het opzetten van een functioneel KPI deck. 

 

 

WAT JE DOET? 
+  Voeren van de dagelijkse boekhouding en daarbij het proces ondersteunen voor het   

  rapporteren van operationele en financiële doelstellingen.  

+  Balanscontrole. 

+  Maandelijkse groepsrapportering. 

+  Beheren cash flow. 

+  Meedenken met de organisatie om verbeteringen te initiëren en uit te werken. 

+  Borgen van de financieel wettelijke verplichtingen van de vennootschap.  

 

 

DE JUISTE KANDIDAAT 
+ Je hebt een HBO werk- en denkniveau en een afgeronde relevante opleiding i.c.m. enkele jaren 

werkervaring in een vergelijkbare functie. 

+ Je bent klaar om de volgende stap te nemen en deze functie op zelfstandige basis uit te 

oefenen.  

+ Je bent analytisch, werkt planmatig en hebt een goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal.  

+ Je bent fulltime beschikbaar. 

 

 

 

 



 

 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

+ Een marktconform salarispakket met goede secundaire voorwaarden. 

+ Open en informele werksfeer waarin zelfstandigheid en vrijheid zeer belangrijk zijn. 

 

 

SOLLICITATIEPROCEDURE 

Voor een eerste gesprek kom je bij ons langs, zodat we elkaar kunnen leren kennen. In het tweede 

gesprek praat je met andere collega’s waarmee je gaat samenwerken. Wij gaan er vanuit dat jij voor 

ons ook de nodige vragen hebt. Vervolgens doen we je een onweerstaanbaar aanbod en heten je 

welkom! 

 

 

 

LIJKT DIT JE EEN LEUKE UITDAGING? 

STUUR ONS JE MOTIVATIE 

Mail je motivatie en cv naar jobs@skfiresafetygroup.com. Heb je vragen over de functie? 

Contacteer dan de HR afdeling op 076-5487000. 

  

 

Actieve acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


