
In deze functie ben je de rechterhand van de Financial 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. Samen werken jullie aan het verder
professionaliseren van de organisatie door middel van diverse projecten.
 
Overige taken en verantwoordelijkheden:
- Debiteurenbeheer en het in kaart brengen van kredietrisico's;
- Rekening courant aansluiten;
- Het beheren van de crediteuren- en debiteurenadministratie en het facturatieproces;
- Voorraad aansluiting;
- Deelnemen aan diverse projecten.

Denk je na het lezen van deze vacature dat jij onze nieuwe Assistent Controller bent? 
Kijk en reageer direct via: 

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 de hoofdvestiging in Ede en vestigingen in

Duitsland, Engeland en de Tsjechische Republiek bedienen zij momenteel 25 landen in de Europese gemeenschap en exporteren
ze ook ver daarbuiten. Wetac is onderverdeeld in een drietal specialismen: Wetac Automotive, Wetac Motive Power en 

Wetac Stand-By. Hiermee voorzien ze alle mogelijke branches van opgeslagen energie. 

Assistent Controller

De Wetac Group bestaat momenteel uit een team van +50 medewerkers. 

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

een power company met spanning

 

Een ontwikkelfunctie binnen een internationale organisatie, waarbij je een 
belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan de groei van het bedrijf.

Zie jij jezelf binnen een groeiende, internationale organisatie werken? 
Wetac Battery Company is op zoek naar een: 

Wetac vraagt: 
- HBO werk- en denk niveau;
- Je bent toe aan een 2e of 3e stap in je carrière;
- Je bent ambitieus, ondernemend, rationeel en nuchter;
- Je bent analytisch en cijfermatig sterk onderlegd;
- Fulltime beschikbaarheid en woonachtig in de omgeving van Ede.

Wetac biedt: 
- De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen;
- Een goede werk-privé balans;
- De kans om de organisatie verder te professionaliseren;
- Een organisatie met een informele sfeer (50 leuke teamgenoten);
- Een marktconform salaris.

40 uur/38 uur
Associate Degree/MBO/HBO

Junior (0-3 jr) 
Medior  (3-7 jr)

Financieel

https://www.werkmandejong.nl/vacatures
Heb je een vraag over deze vacature?

Neem contact op met Thijs Heebing (van Werkman & De Jong)
06 - 5769 2689 of 0318 - 687 250


