
Over PRN-Group
De PRN-Group is een gerenommeerde fabrikant van mezzaninevloeren. Inmiddels bedient de PRN-Group de markt in geheel 
Europa. Vanuit Nederland (Profielnorm B.V.) wordt de Europese markt bediend en de UK wordt bediend vanuit de Engelse 
entiteit John Scott Works Ltd. De PRN-Group heeft de afgelopen jaren flinke groei weten te realiseren en heeft de ambitie 
om de komende jaren verder te groeien. 

Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een
ASSISTENT CONTROLLER (FULLTIME) 

Functie
Wij zoeken een young professional op gebied van Finance die kan helpen bij het structureren van de gehele administratie 
van 4 Nederlandse BV’s en een Engelse en Poolse entiteit. 

Je werkt samen met de controller en het team van de financiële administratie om elke maand weer accurate cijfers te 
kunnen opleveren ten behoeve van de directie. Je werkt hiervoor voornamelijk in Exact en Excel. Wanneer je het vertrouwen 
hebt gewonnen, krijg je veel verantwoordelijkheid en ruimte binnen je functie. Er werken ruim 100 collega’s binnen onze 
internationale organisatie, dus de lijntjes zijn kort en je impact kan groot zijn. Naast de operationele taken die je hebt, zal er 
van je worden verwacht dat jij een bijdrage gaat leveren in het coördineren van verbetertrajecten op administratief vlak.  

Je voornaamste taken als Assistent Controller:
• Debiteuren- en crediteurenadministratie;
• Bank boeken, journaalposten;
• Maandrapportages maken;
• Financiële rapportages maken, ad hoc en periodiek;
• Alles waarvan jij denkt dat nodig is, beter of sneller kan, zodat je de organisatie kan helpen de volgende stap te maken.

Profiel
Als Assistent Controller ben/heb jij:
• Minimaal een afgeronde MBO opleiding (MBO Bedrijfsadministrateur niveau 4);
• Ambitie om een HBO opleiding richting Finance te volgen;
• Woonachtig in regio Tholen;
• Je beheerst de Engelse taal redelijk tot goed;
• Sterk in Excel, kennis van Exact Globe is een pre;
• Een ondernemende persoonlijkheid en sterke communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden:
• Goede arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden.
• Een fijne werkomgeving met informele werksfeer en enthousiaste collega’s in een gezond internationaal bedrijf.

Reageren?
Contactpersoon voor deze vacature is: 
Theo Hakvoort, 06-10486689 / Job Moerland, 06-34008329.

Sollicitaties ontvangen wij graag op hrm@profielnorm.com.

Functie: Assistent Controller (Fulltime)


