
ASSISTENT CONTROLLER
Als Assistent Controller ben je verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en beheersen van de financiële huishouding van de organisatie.
Je zorgt voor het vaststellen van de financiële resultaten, het opstellen van financiële en operationele rapportages en het bewaken van de 
realisatie van financiële doelstellingen. Naar aanleiding van jouw analyses doe je zelf verbetervoorstellen zowel gericht op de business als op de 
controlling zelf en volgt deze ook op. Kortom een uitdagende en allround financieel administratieve functie.

/ /

Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Wij leveren diverse 
diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, ma-
chines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet 
bij Ferney van ruim 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad liggen. De 
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt internationaal 
samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

WERKZAAMHEDEN: 
• Ondersteunen van de Manager Finance met scherpe financiële 

analyses en adviezen
• Informeren en adviseren van het management over financiële 

vraagstukken
• Initiëren van verdere ontwikkeling van automatisering van de 

financieel administratieve processen
• Signaleren van knelpunten in processen en formuleren van 

verbetervoorstellen
• Is key-user binnen het financiële team voor SAP Fico en daar-

naast ondersteunend aan key-users binnen andere bedrijfsaf-
delingen

• Beheer van BI omgeving
• Opstellen, beoordelen en controleren van financiële prognoses, 

rapportages en doelstellingen
• Bewaken van de liquiditeits- en kostenontwikkelingen

JOUW PROFIEL: 
• Afgeronde HBO opleiding op financieel administratief gebied is 

een vereiste
• SAP (ECC FICO) kennis is een vereiste
• Minimaal twee jaar werkervaring in een vergelijkbare financiële 

functie
• Komt uit een commerciële organisatie, groot MKB, bij voorkeur 

ervaring in de groothandel
• Uitstekende beheersing van Microsoft Excel
• Opleiding in Accountancy is een pré
• Ervaring met verkoopkanalen als een ledenorganisatie, coöper-

atie is een pré
• Goede kennis van de Nederlandse en Engels taal. Kennis van 

Duitse taal is een pré
• Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk,  

ondernemend, weloverwogen en meedenkend 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met onze afdeling 
personeelszaken, telefoonnummer 072-5765000. Je sollicitatie kun je per e-mail 
sturen naar personeelszaken@ferney.nl. 

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

Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000 ferney.nl

Wat bieden wij jou?
Bij Ferney kun je rekenen op een fijne werkomgeving, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast werk je zelfstandig, krijg je de ruimte voor eigen initiatieven, de kans om  jezelf te ontwikkelen en zien we je graag bij 
de vrijdagmiddagborrel!


