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Solliciteren of meer informatie: 

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf  

op onze website www.emcm.com.  

Voor inhoudelijke vragen of vragen over  

de sollicitatieprocedure kan je contact  

opnemen met: Sabine Wouters (HR Officer)  

op telefoonnummer 024 – 371 52 55.  

Ben jij ervan overtuigd dat deze functie  

bij jou past en heb je zin om aan de slag  

te gaan bij ons? Dan ontvangen wij graag 

jouw motivatiebrief met Curriculum Vitae. 

Je kunt jouw brief mailen naar 

hr@emcm.com. 

Door te solliciteren op deze functie, ga je 

akkoord met onze privacy policy. 

Controller (0,8 – 1 fte) 
 

Verdiep je je graag in cijfers, ben je analytisch onderlegd en in staat financiële data terug te brengen 

naar duidelijke rapportages en stuurinformatie? Ben je toe aan een nieuwe baan waarin je je naast 

jouw dagelijkse werkzaamheden kunt vastbijten in een aantal uitdagende verbeterprojecten? 

Dan is EMCM op zoek naar jou! 
 

Jouw taken en verantwoordelijkheden: 
• Je bent verantwoordelijk voor en geeft leiding aan de financiële afdeling van EMCM (2 fte). 

• Je verzorgt budgettering, begrotingen en de jaarrekening, en zorgt ervoor dat er een goedkeurende  
verklaring van de accountant komt. 

• Het verzorgen van diverse rapportages, waaronder de maandrapportage. .  

• Belastingaangiften, eventuele subsidie aanvragen e.d. worden ook door jou verzorgd. 

• Je adviseert Directie en Management Team op Finance gebied, liquiditeitsprognoses, kostprijzen en 
budgettering. 

• Diverse werkzaamheden zoals debiteurenbewaking, controle van inkoop- en verkoopfacturen, kasbeheer  
en facturering. 

• SAP B1 keyuser voor de financiële module . 
 

Er staan een aantal projecten op de planning waar jij de kartrekker en specialist van zult zijn:  
denk aan kostprijscalculaties in SAP, verdere automatisering van financiële processen, het opzetten van 
projectadministratie en het verfijnen van budgettering en rapportage. 
 
 

Wij vragen: 
• Een HBO opleiding op gebied van bedrijfsadministratie, -economie of soortgelijk. 

• Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 

• Ervaring met ERP-systemen, bij voorkeur SAP. 

• Goede beheersing van Engels en Nederlands. 

• Competenties welke inherent zijn aan de functie, zoals nauwkeurigheid, cijfermatig inzicht, analytisch 
vermogen en kostenbewustzijn. 
 

Wat wij bieden:  
Wij bieden je een verantwoordelijke functie binnen een dynamisch, veelzijdig en internationaal actief bedrijf.  
Je maakt deel uit van een betrokken en collegiaal team. De mogelijkheid bestaat deze functie en jouzelf te 
ontwikkelen tot een Senior Controller rol waarin we als EMCM uiteraard ook graag investeren. 
Je krijgt een marktconform salaris. Daarnaast ontvang je onder andere vakantiegeld, winstdelingsregeling, 
verzuimgratificatie, een gunstige pensioenregeling én flexibele arbeidsvoorwaarden.  
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