
EEN POWER COMPANY
 MET SPANNING

Denk je na het lezen van deze vacature dat wij op zoek
zijn naar jou? Stuur dan je CV en motivatie naar
Wetac B.V. t.a.v. Irma Leenen - irma@wetac.nl of kijk
op www.wetac.nl/vacatures voor meer informatie. 

Wetac BV is opgericht in 1985 als batterij en accu specialist en is sindsdien uitgegroeid tot een
van de belangrijkste onafhankelijke spelers op het gebied van accu’s en batterijen in Europa.

Met onze hoofdvestiging in Ede en vestigingen in Duitsland, Engeland, Griekenland, Zwitserland
en Tsjechie bedienen wij momenteel 25 landen in Europa. Wetac is onderverdeeld in een drietal

specialismen: Wetac Automotive, Wetac Motive Power en Wetac Stand-By. Hiermee voorzien we
alle mogelijke branches van opgeslagen energie. Binnen ons vakgebied is er een voortdurende

vooruitgang in technologie te zien. Of het nu gaat om een hogere capaciteit, een langere
levensduur of een ‘groenere’ manier van produceren van de batterij; de markt staat nooit stil en

Wetac beweegt mee.
 

voor onze Financiële Afdeling op onze vestiging aan de Galvanistraat in Ede zoeken wij een

JUNIOR FINANCIAL CONTROLLER
 

Analyseren, beoordelen, controleren en boeken van financiële gegevens;
Het beheren van de crediteuren- en debiteurenadministratie en het facturatieproces;
Voorraad aansluiting;
Btw aangiftes doen;
Deelnemen aan diverse projecten.

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
Je bent toe aan een vervolgstap in jouw carrière;
Als persoon ben je te typeren als: ambitieus, ondernemend, rationeel, nuchter en beschik
je over een goede arbeidsethos;
Ben je analytisch sterk onderlegd, heb je een uitstekend cijfermatig inzicht en ga je
secuur te werk.

Een afwisselende en uitdagende functie met veel mogelijkheden voor eigen ontwikkeling
in een dynamische, internationale omgeving;
Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris tussen de €2.800,00 tot €3.600,00 bruto
per maand op basis van 38,75 uur per week en daarbij een 13e maand;
De kans om je op zowel persoonlijk als inhoudelijk vlak verder te ontwikkelen;
29 vakantiedagen;
Een goede werk-privé balans;
Een organisatie met een platte structuur en een informele sfeer;
38,75 urige werkweek (de vrijdagmiddag is heilig; vanaf 15:30 begint het weekeinde en
kun je genieten van een lang weekend!)

De markt staat nooit stil en bij Wetac bewegen we mee, dit zie je ook terug in ons Finance
team. Samen werkt het team dagelijks aan het verder professionaliseren van de
organisatie. Als Junior Financial Controller doe je dit door middel van diverse projecten,
zoals het digitaal verwerken van facturen van verschillende buitenlandse entiteiten.
In deze functie ben je de rechterhand van de Finance Manager van Wetac en ondersteun je
hem bij het uitvoeren van het financieel management van de 10 Wetac werkmaatschappijen
in het binnen- en buitenland. Je ondersteunt hem bij de maand- en jaarafsluitingen,
diverse analyses, rapportages en ad hoc vraagstukken.

Overige taken en verantwoordelijkheden:

Profiel Junior Financial Controller

Wij bieden jou:

FULLTIME


