
 

 

VACATURE 

 

Junior controller 

  

Functieomschrijving 

Ben jij iemand met een bedrijfseconomische of vergelijkbare financiële achtergrond? Heb je 
affiniteit en ervaring met bedrijfseconomische- en financiële vraagstukken, het verzorgen 
van management- rapportages, financiële verslagleggingen en de verwerking van financiële 
gegevens? Heb je enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie? En wil jij je verder 
ontwikkelen tot een financieel professional binnen een dynamische omgeving, die jou 
binnen de functie ook verschillende ontwikkelmogelijkheden kan bieden? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 

 Wat ga je doen? 

We bieden een functie voor 32-40 uur, waarbij je zorg draagt voor de juiste verwerking van 
financiële en bedrijfsgegevens en het verzorgen van de daaraan verbonden 
managementrapportages en financiële verslagleggingen, waaronder subsidies. Dit zullen 
zowel rapportages, verslagleggingen en verwerking van gegevens betreffen van AdVee 
Dierenartsen in Nederland, als de activiteiten in Duitsland en België. 

 Daarbij ondersteun je het management bij financiële en bedrijfseconomische vraagstukken. 
Je biedt ondersteuning bij investeringsaanvragen en bereidt begrotingen, (deel)budgetten 
en forecasts voor. De focus zal daarnaast liggen op verdere procesverbetering. In het 
verlengde daarvan zal je tevens periodieke financiële rapportages en analyses opstellen en 
verder ontwikkelen, waarbij je tevens de goede werking van procedures en interne controle 
bewaakt. 

 Functie-eisen 

 Wat breng jij mee? 

 Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, aangevuld met 2-5 jaar relevante 
werkervaring. 



 

 

Verder vragen wij: 

Uitstekende beheersing van het Microsoft Office programma Excel; 
Ervaring met het werken met ERP systemen; 
Analytisch en conceptueel sterk; 
Initiatiefrijk, kwaliteit- en resultaatgericht; 
Zelfstandig, teamplayer en ondernemende instelling; 
Plannen, organiseren en voortgang bewaken; 
Goede communicatieve en sociale vaardigheden in Nederlandse en Duitse taal. 

  

Bedrijfsprofiel 

 Waar ga je werken? 

Je gaat werken voor AdVee Dierenartsen. AdVee is gevestigd in Erp, Heeswijk-Dinther, 
Veghel en Ysselsteyn. Daarnaast hebben wij een vestiging in België en Duitsland. Wat is de 
ambitie van AdVee: AdVee zet V(ee) centraal. In de naam AdVee staat de letter V centraal, 
net als in onze praktijk. Bij AdVee Dierenartsen draait alles om het vee, de veehouder en 
goede veterinaire zorg en advies. Zo werken we elke dag aan een gezonde toekomst van 
onze klanten door onafhankelijke zorg en advies. Daarnaast staat de V in het logo ook 
symbool voor de wijzer van een kompas. Richting gevend; dat willen wij ook graag zijn met 
onze adviezen voor veehouders. Hen helpen om beter te worden. Samen staan we voor 
gezond boeren. 

 Wat wij bieden. 

Een plezierige, open en informele sfeer, 
Je krijgt snel eigen verantwoordelijkheid, 
Inspirerende, slimme en enthousiaste collega’s, 
Ruime mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, 
Uitstekend salaris en arbeidsvoorwaarden, 
Een team van alle leeftijden met passie voor hun vak  

  

Informatie en sollicitatie  

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Chris Schouten, tel. 
00413-292929. Jouw schriftelijke sollicitatie kun je richten aan AdVee Dierenartsen, t.a.v. 
Chris Schouten, Laag Beugt 2b, 5473 KB Heeswijk-Dinther. 


