
 

 

 

 

BUSINESS CONTROLLER FSF – SAVAL FDSS 
 

De functie is verdeeld over 2 bedrijfsonderdelen binnen de SK FireSafety Group, met name Fire 

Safety First BV (80%) en Saval FDSS (20%). 

Als Controller van FSF hou 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 het 

meer en beter gebruiken van (BI)-software en het (deels) automatiseren van processen en 

handelingen. 

 

Het doel is om er voor te zorgen dat het afsluitproces en de bijbehorende rapportages snel kunnen 

worden verwerkt, dat handmatige werkzaamheden beperkt worden, en men zich meer kan richten 

op analyse en toepassing. 

 

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. 

 

Daarnaast ben je eveneens verantwoordelijk voor de controlling activiteiten binnen Saval BV voor 

de business unit FDSS.   

 

Fire Safety First BV – Saval FDSS 

FSF is een compacte en snelgroeiend contractmanagement organisatie  en verantwoordelijk voor 

enkele grote en kritische multi-site onderhoudscontracten op het gebied van brandveiligheid, 

voor belangrijke klanten als Rijksvastgoedbedrijf ( 3600 gebouwen) en NS (75 stations). Ieder 

contract werkt met een eigen klantteam dat opereert onder leiding van de contractmanager.   

Voor de klantteams staat het managen van de verschillende onderaannemers en het borgen van 

minimale hinder van de operatie van onze klanten centraal. Daarnaast, samen met de klant en 

onderaannemers, werken aan het overtreffen van de overeengekomen prestatiedoelstellingen en 

het behalen van de in de SLA overeengekomen KPI’s.   

De vennootschap wordt verder aangestuurd door de Operations Manager FSF, waaraan je 

rapporteert, in dotted line rapporteer je aan de BU Controller. Het BU Management Team bestaat 

verder uit de BU Director en de Commercial Director.  

 

Jaarlijks draait FSF een omzet van ca. 10 mln. euro, met 15 medewerkers en 30 onderaannemers. 

 

Saval FDSS is een onderdeel van Saval BV, welke zich enerzijds oriënteert op First Intervention 

Solutions en anderzijds op Fire Detection & Suppression Systems.  De unit FDSS concentreert zich 

op het automatisch detecteren en blussen van brand door middel van installatie en service 
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opdrachten. Saval FDSS heeft een jaaromzet van 15 mln. euro, wat het bewerkstelligt met een 

50tal medewerkers. 

 

JOUW PROFIEL 

DE JUISTE KANDIDAAT 
+ HBO werk- en denkniveau, een afgeronde opleiding en minimaal 5-7 jaar 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 accuraat en goed in time management en planning. 

+ Je bent open-minded, met een sterk analytisch vermogen. 

+ Je bent resultaat gedreven en werkt hands-on. 

+ Je denkt in oplossingen en je bent stressbestendig. 

+ Je hebt een drive voor automatisering en optimalisaties. 

+ Je bent communicatief sterk. 

+ Affiniteit met bouw- en installatiesector (projecten en services) is een plus.  

+ Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  

+ Je bent zelfstandig, maar werkt ook binnen een team. 

+ Je herkent je in de volgende kernwaarden: analytisch, (proces gericht) verbeteren, transparant, 

teamwork.  

 

 

 

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN? 

Je bent verantwoordelijk voor het voeren van de dagelijkse boekhouding van FSF.  Je rapporteert 

hierbij aan de Operations Manager. Je kijkt kritisch mee naar de bedrijfsprocessen en de 

contracten en geeft hier ook je input over als rechterhand van de Operations Manager. Je 

ondersteunt het management team  met financiële input om de korte en lange termijn strategie 

te concretiseren. Hiervoor koppel je de opzet van een correcte cost-accounting aan het 

automatiseren van rapportages en KPI informatie. 

Je optimaliseert het PTP proces en bewaakt het accounts receivable process  om strikte cash flow 

prognoses te maken. 

Daarnaast ga je de communicatie aan met je collega’s om te borgen dat financiële resultaten 

zullen gehaald worden.  Denk hier aan het voeren van een cost to complete process, variation 

tracking en andere. 

Vanwege de vele aandachtsgebieden zijn een sterk analytisch denkvermogen, uitstekende 

communicatieve vaardigheden en zeer bedreven in het stellen van de juiste prioriteiten van groot 

belang.   

FSF heeft de ambitie om een best-in-class contract management bedrijf te worden, de functie van 

controller zal hier een belangrijke rol in spelen. 

Bij Saval BV wordt de dagelijkse boekhouding centraal aangestuurd.  Hier zal de focus 

voornamelijk liggen op het verder in kaart brengen, consolideren en uitbouwen van KPI’s, het 
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ondersteunen van het cost to complete process, optreden als sparring partner voor de business.  

Opstellen van forecasts en budgetten en onderbouwen van maandresultaten ten behoeve van de 

maandelijkse business reviews horen tevens tot het takenpakket. 

 

 

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 

+ Voeren van de dagelijkse boekhouding en daarbij het proces ondersteunen voor het 

rapporteren van operationele en financiële doelstellingen.  

+ Balanscontrole. 

+ Maandelijkse groepsrapportering. 

+ Verzorgen van financiële onderbouwing voor business reviews. 

+ Opstellen budgetten en forecasts. 

+ Inrichten en consolideren van KPI decks. 

+ Beheren cash flow. 

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

+ Je borgt de financieel wettelijke verplichtingen van de vennootschap. 

 

 

WIJ BIEDEN 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

+ Een marktconform salarispakket met goede secundaire voorwaarden. 

+ 25 vakantiedagen. 

+ Laptop en smartphone om goed bereikbaar te kunnen zijn. 

+ Een afwisselende en inspirerende baan bij één van de meest toonaangevende bedrijven op het 

gebied van brandbeveiliging. 

 

 

 

INTERESSE? 

STUUR ONS JE MOTIVATIE 

Je sollicitatiebrief met CV kan je sturen naar: HR-SKG@skfiresafetygroup.com. 

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met onze HR afdeling, 076-5487000. 

 

Actieve acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


