
 

 

 

 

 

Wij zoeken een Financial Controller (38 uur per week) 
Wie zijn wij? 
Wij zijn RR Mechatronics. Wij zijn circa 90 enthousiaste mensen die zich dagelijks inzetten voor de ontwikkeling en 
productie van precisie-instrumenten die worden ingezet in klinische laboratoria en ziekenhuizen. De instrumenten 
worden gebruikt voor medische analyses en de meetgegevens zijn vaak van levensbelang. Daarom zijn wij: Masters of 
Measurement. Op het gebied van geautomatiseerde bloedbezinkingmeting (ESR) zijn wij wereldmarktleider. Ons 
bedrijf bevindt zich in Zwaag, Noord-Holland en in Warwick, USA. Onze oplossingen worden wereldwijd vermarkt en 
geserviced. 
www.rrmechatronics.com  
 
Ben jij dit? 
Je voelt je thuis in een innovatief bedrijf en wilt vanuit de financiële discipline graag bijdragen aan de gehele keten van 
ontwikkeling, productie, assemblage en service. Je hebt bij voorkeur ervaring in een productie-omgeving waarin stuks 
en/of kleine series worden gemaakt. Je hebt een gedegen kennis van financiële processen en bent een echte 
teamspeler. Communiceren in het Engels gaat je gemakkelijk af. Je hebt ervaring als financial controller en beheerst 
de basisprincipes van accounting. Je beschikt over een relevante opleiding. In deze rol krijg je alle kansen en 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en mee te groeien met het succes van ons bedrijf. 

Wat ga je doen? 
Als Financial Controller ben je verantwoordelijk voor een volledige en accurate boekhouding voor onze Nederlandse 
entiteiten. Je verzorgt wekelijks rapportages mbt omzet, orderboek, bank mutaties, etc. De maandafsluiting ligt in 
jouw handen inclusief de consolidatie van de entiteiten binnen de groep en de rapportages naar het Management 
Team en de Board. Verder verzorg je aangiftes voor BTW, ICL en CBS en je speelt een belangrijke rol bij de controle 
van de jaarrekening.  

Ook zal je nauw betrokken zijn bij de implementatie van een nieuw ERP-pakket (ISAH) dat wij op korte termijn zullen 
gaan gebruiken. 

Je verzorgt ad hoc analyses en stelt rapportages op ten behoeve van verschillende afdelingen in de organisatie en je 
helpt de organisatie potentiele verbeteringen te identificeren. 

In deze rol rapporteer je aan de Finance Manager en heb je 2 collega’s die zich met boekhouding en salaris 
administratie bezig houden.   

Past dit bij jou? 
Je bent een praktisch ingesteld persoon die zich wil ontwikkelen in een no nonsens omgeving. Je bent proactief 
ingesteld en legt makkelijk contacten op alle niveaus in de organisatie. Tegelijkertijd weet je de onafhankelijke positie 
van finance te bewaren. Je hebt een bewezen trackrecord in een verglijkbare functie en bent klaar voor een volgende 
stap waarin je opgedane kennis kunt toepassen en verder kunt uitbouwen. RR Mechatronics is een snelgroeiend 
bedrijf met ambitieuze doelstellingen.  

Wat bieden wij jou? 
Een uitdagende job in een klein team in een van de leukste bedrijven van West-Friesland. Werken en jezelf 
ontwikkelen in een innovatief bedrijf dat zich bevindt in een belangrijke groeifase en dat zich ervan bewust is dat groei 
niet alleen ‘meer’ betekent, maar ook ‘beter’. 

Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Interesse? 
Mail je cv met beknopte sollicitatiebrief naar Brent Kooreman, Manager HR. brent.kooreman@rrmechatronics.com 
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