
 
MEDIOR FINANCIAL CONTROLLER 
 
 
Neomax heeft een vacature voor een Medior Financial Controller!  
Beschik jij over enige jaren ervaring in de financiële branche en ben jij op zoek naar een 
nieuwe impuls? Lees dan snel verder! 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Allereerst kom je te werken in, misschien wel, hét leukste team van Nederland. We nodigen 
je graag uit voor een kopje koffie om daar zelf een oordeel over te vellen. 
 

• Een functie met veel vrijheid en de mogelijkheid om jezelf elke dag weer te 
ontwikkelen 

• Een prima bruto maand salaris van €3000 - €3750 obv 40 uur afhankelijk van je 
ervaring 

• Mogelijkheid tot opleidingen 
• Laptop en telefoon van de zaak 
• Kwartaaltrips en jaarlijkse uitjes zoals een teamtrip naar Ibiza 
• 25 vakantiedagen en pensioenopbouw 
• Een prachtig kantoor in Naarden 

 
Wat houdt de rol precies in? 
Als Junior Assistent Controller werk je nauw samen met alle afdelingen binnen de 
organisatie zoals sales, recruitment en fieldmanagement. Je werkzaamheden zijn oa: 
 

• Contact onderhouden met onze leveranciers en klanten; 
• Aanspreekpunt voor onze collega’s als er vragen zijn over 

salarissen/leaseauto’s/declaraties;  
• Ondersteuning wagenparkbeheer; 
• Meedraaien met de maandafsluiting (verwerking van urenstaten en facturatie); 
• Debiteurenbeheer; 
• Verwerken van de bankmutaties; 
• Voorbereiden van uitgaande betalingen; 
• Het verwerken van inkomende post en inkoopfacturen; 

 
 
 
 
 
 
 
 



Waar zijn wij naar op zoek? 
We zoeken iemand die uiteraard goed met cijfers is, maar daarnaast communicatief sterk is, 
van nature sociaal is en beschikt over een dienstverlenende houding. Je hebt een HBO 
werk/denk-niveau. Je bent 4-5 dagen per week beschikbaar. Je bent echt het visitekaartje 
van het bedrijf en staat met veel mensen in contact. Het zou fijn zijn als je ervaring hebt met 
Salesforce of Business Central, maar dit is geen vereiste. Goed kunnen werken met Excel is 
daarentegen wel een harde eis! 
 
Ben jij nieuwsgierig naar meer? Onze collega Cherrelle vertelt je er graag meer over: 
 
“Het begin van de maand is voor ons altijd een belangrijke periode. Alle urenstaten van de 
IT-professionals komen dan bij ons binnen. We werken hier nauw samen met de 
fieldcoaches (welke verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van onze IT-professionals). 
Wanner we alle urenstaten op orde hebben, moeten deze gefactureerd worden naar de 
klant.  
 
Ook het eind van de maand is voor ons een belangrijke periode: de maandafsluiting. Hier 
kijken we naar verschillende dingen: Lopen we achter op budget? Zoja, waar ligt dat aan? 
Komt het door de markt? Of heeft het een andere reden? Onderzoek en analyse zijn dus ook 
dingen waar wij ons dagelijks mee bezig houden. Daarnaast houden we ons ook bezig met 
alle processen binnen de organisatie, zoals de urenstaat, nieuwe hires, de lease-auto’s, 
salarissen en de loonstroken. We hebben niet alleen contact met ons interne team, maar we 
staan ook regelmatig in conact met IT-professionals en uiteraard ook onze leveranciers.” 
 

 
Als je je cv mailt naar marcel@olifantconsultancy.nl, dan neem ik direct contact met je 
op! 
 
Work hard, play hard. Join us! See you soon? 

Marcel Christoffel 

Interim Corporate Recruiter bij Neomax 

https://werkenbijneomax.nl/vacatures/ 


