Ben jij die gepassioneerde analytische finance professional die met Axxicon mee wil
groeien naar “the next level”?
Als Assistant Controller help je onze processen verder te optimaliseren om zo te komen tot de juiste financiële
analyses en actuele stuurinformatie. Je levert een actieve bijdrage aan het onderhouden en door ontwikkelen van het
ERP-systeem en de informatievoorziening. Als sparringpartner voor de Business Controller help je daarnaast bij het
inventariseren van kansen en bedreigingen en ga je daar zelf proactief mee aan de slag.
Je verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzorgen van maandafsluitingen;
Actieve bijdrage leveren aan het onderhouden en door ontwikkelen van het ERP-systeem;
Opstellen van rapportages zoals liquiditeitsprognoses, managementinformatie en planningen;
Verzorgen van de maandelijkse btw-aangiften;
Opstellen en bewaken van budgetten en forecasts;
Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses;
Proactief meewerken aan het opzetten van verbeterprocessen;
Ondersteunen van de Business Controller in diverse andere taken en projecten.

Je profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde relevante bedrijfseconomische hbo-opleiding;
Je bent toe aan je tweede stap in je carrière;
Gevorderde Excel vaardigheden;
Sterke affiniteit met ERP-systemen en ervaring met procesoptimalisatie;
Jij doorgrondt de ontwikkelingen in de organisatie, kunt daarmee gezonde risico-inschattingen maken en bent in
staat je bevindingen en adviezen goed over te brengen;
Proactief, resultaatgericht, analytisch, accuraat, stressbestendig, een hands-on instelling en goed kunnen
plannen en organiseren;
Uitstekende contactuele en sociale vaardigheden;
Je bent gericht op verbetering: iedere dag wil je het weer een stukje beter doen dan de dag ervoor;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wij bieden:
Axxicon biedt je een werkplek bij een innovatief bedrijf met een aansprekende klantenkring waaronder internationale
Health Tech bedrijven. Je werkt bij ons in een dynamische werkomgeving met ruime mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkeling. Er heerst een informele en open cultuur met volop ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Onze
kernwaarden zijn: “win-win, spirit, fun and challenge”.
Ons bedrijf
Axxicon is een internationaal opererend hightech bedrijf, dat microfluidics spuitgiet oplossingen voor klanten ontwikkelt
en ultra-precisie verspaning aanbiedt. Daarnaast hebben wij ons eigen merk AIM matrijzen voor polymeer testen die we
aan de markt verkopen. We hebben de juiste productiemiddelen en kennis in huis waarmee we ongeëvenaarde precisie
behalen. Ons team maakt het succes! Wij zoeken gepassioneerde, gedreven, energieke professionals waarmee we in
gezamenlijkheid onze groeiambitie kunnen gaan realiseren.
Groots in Microfluidics: dat is Axxicon.
Als je interesse hebt in deze veelzijdige positie, stuur dan je motivatie en CV naar jobs@axxicon.com.
Wil je eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met Sonja van Oort (Business Controller) via 0499-494429.
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