
 

Assistent Controller 
 
Bedrijfsprofiel 

Reyrink "duidelijk veelzijdig" 
Reyrink is een dienstverlenende organisatie bestaande uit een aantal zelfstandige onderdelen 

verdeeld over drie locaties met ieder zijn eigen specialiteit: Reyrink Aannemersbedrijf, -Asfalt en 
Beton, -Recycling en Bouwstoffen, Dienstverlening en Biosoil. 

Deze veelzijdigheid vereist een intensieve samenwerking tussen deze complementaire 
bedrijfsonderdelen. Wij bieden totaaloplossingen op maat aan voor het Midden en Klein Bedrijf 

(M.K.B.), agrarische - en bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheid en particulieren. 
Ter versterking van onze teams zijn wij per direct opzoek naar medewerkers (m/v) voor  

onderstaande functie: 
 
Assistent Controller (36-40 uur) 
 
Functieomschrijving  • Administratieve taken: 

o Verzorgen van periodieke en veelzijdige managementinformatie over de 4 
bedrijfsstructuren 

o Verzorgen van de BTW aangiftes 
o Verzorgen van het verzekeringsbeheer  • Je ondersteunt de controller en het management bij de uitvoering van de planning & 
control cyclus (AO/IC) alsmede bij bedrijfseconomische vraagstukken • Het financieel bewaken van de vier bedrijfsstromen • Het optimaliseren van het ERP-systeem • Signaleren en ondersteunen ICT optimalisatie vraagstukken • Optimaliseren managementinformatiebehoefte per bedrijfsstroom • Je ondersteunt in het statutaire jaarrekeningen en groepsconsolidatie traject 

 
Functie-eisen • Je hebt een HBO werk- en denkniveau • Je bent een teamplayer en ook zelfstandig en hebt analytisch inzicht en sterk cijfermatig • Je hebt enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie • Je hebt kennis met ERP software • Je hebt uitgebreide kennis met MS office met name met Excel • Je hebt goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid • Je hebt sterke affiniteit met administraties en hebt doorzettingsvermogen • Je bent positief, flexibel, accuraat, proactief, zelfstandig en oplossingsgericht 
 
Wat bieden wij jou • Uitdagende werkomgeving • Een veelzijdige, dynamische en groeiende werkgever • Een marktconform salaris • Doorgroei mogelijkheden 

 
Ben jij de teamspeler die wij zoeken?  

Richt dan uw uitgebreide sollicitatie voorzien van een CV aan Marco van Horssen (hrm@reyrink.nl). 
Nadere informatie omtrent deze vacature kunt u opvragen bij Frank Wijnbelt (013- 5169321). 

Voor een eerste indruk omtrent ons bedrijf wil ik u verwijzen naar onze website www.reyrink.nl 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


