
ASSISTENT CONTROLLER
fi nance & business

Toe aan een nieuwe uitdaging?

De Heutink Groep bestaat uit een groot aantal productie- en 
handelsbedrijven die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen en distribueren van 

lesmaterialen en meubilair voor het onderwijs. Voor 8 van onze bedrijven, waaronder 
productielocaties in Sri Lanka en China en handelsbedrijven in Nederland en België, 

zijn wij op zoek naar een Assistent Controller (finance & business). Je ondersteunt de collega’s
van de finance afdelingen in de totale administratie. Daarnaast ben je voor het bedrijf 

Techni Science direct primair verantwoordelijk voor de totale administratie. 
Jouw standplaats is Oisterwijk in het gezellige pand van Reinders.

GROEIEN
MET

HEUTINK

Ben jij de collega 
die wij zoeken?

Wil je jouw kennis over fi nance en IT 
inzetten om de processen binnen onze 
nationale én internationale bedrijven 
te optimaliseren? Zoek je een plek om 
te leren en door te groeien in teamverband 
maar wil je tegelijkertijd ook direct 
zelfstandig en hands-on aan de slag? 
Met veel vrijheid voor eigen invulling? 
Dan is de Heutink Groep de perfecte plek
voor jou. 

Daarnaast beschik je over:

Minimaal een HBO opleiding afgerond 
in accountancy of bedrijfseconomie

Tenminste 3 jaar relevante werkervaring

Kennis van fi scaliteit

Kennis van of affi niteit met diverse 
software pakketten, zoals Microsoft 
Business Central /Navision, Exact, 
Excel en Power BI

Goede beheersing van de Nederlandse taal

Jouw taken en 
verantwoordelijkheden

Binnen Techni Science ga je zelf operationeel 
aan de slag en ben je verantwoordelijk voor 
het invoeren van mutaties en de maand-
afsluiting. Voor de andere 7 bedrijven hou jij 
je onder leiding van de Finance manager 
van de Heutink groep bezig met: 

Controleren van de dagelijkse 
administratie

Verzorgen van de periodieke afsluitingen, 
inclusief consolidatie

Opstellen van jaarrekeningen 
in Caseware en ondersteuning bij 
de jaarrekeningcontrole

Opstellen van rapportages (m.b.v. 
Power BI en Excel) en analyseren 
van resultaten

Verbeteren van huidige processen 
(AO/IC)

Heb jij zin in deze 
uitdagende functie 
vol groeimogelijkheden 
binnen de dynamische 
Heutink Groep?

Laat ons weten wat je motiveert en wat 
maakt dat jij de geschikte collega bent.

Stuur jouw motivatie uiterlijk 
15 juni 2021 per e-mail 
naar Jolanda Voogsgeerd.
@ j.voogsgeerd@heutink.nl

Meer weten over deze vacature of vragen? 
Neem contact op met Paul 
van den Nieuwelaar, Finance 
Manager Heutink Investments. 
T   06 41 55 85 51

OVER
HEUTINK

De Heutink Groep; Educating the world

De Heutink Groep houdt zich al meer dan 100 jaar bezig met het produceren en distribueren 
van schoolmaterialen. Begonnen in Nederland, maar inmiddels wereldwijd actief. 

Het is onze missie om iedereen die te maken heeft met onderwijs en ontwikkeling van kinderen te adviseren, 
informeren en inspireren om zo te helpen het beste uit ieder kind te halen. Dit is een continu proces en mede 
door de steeds veranderende markt is het cruciaal dat we onszelf steeds opnieuw blijven uitvinden om onze
leidende positie in de onderwijsmarkt te behouden. 
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