Wij zijn op zoek naar:

Rondal is producent van o.a.
masten, gieken, tuigages, lieren,

CONTROLLER

composiet producten, deuren, windschermen en deckequipment in de

Als controller lever je een essentiële bijdrage om de ambities en doelen van de

superjachtindustrie voor zowel zeil- als

onderneming te realiseren. Dit betekent het beheren en zonodig verbeteren

motorjachten en bedient een wereldwijde exclusieve klantenkring.

van systemen, processen en informatie om die ambities waar te maken. Je
ondersteunt het managementteam van Rondal bij het beheersen van de

Moderne technische vaardigheden,

financiële bedrijfsvoering. Dat vertaalt zich in management control systems,

uitstekend vakmanschap en een voort-

financiële planning en budgettering, interne rapportages, analyses van

durende nadruk op vindingrijkheid

afwijkingen en corrigerende acties. Je bent in staat initiatieven te ontplooien

zijn de kenmerken van ons bedrijf dat

die bedrijfsprocessen op een hoger plan kunnen brengen.

boven alles gelooft in toekomstgericht
denken. Wij opereren in de voorhoede
van de superjachttechnologie door
nauw samen te werken met onze
klanten en relaties.

Persoonsprofiel
Als controller ben je zowel bewaker, toezichthouder als adviseur van de
organisatie. Je bent in staat om op een natuurlijke wijze aan deze rollen
invulling te kunnen geven. Je bent daarbij een stevige sparringpartner voor

Naast het ontwikkelen van standaard

directie en management.

concepten is Rondal sterk in het

Als koersvaste en resultaatgerichte gesprekspartner ben je zeer

vertalen van de wens van de klant naar

communicatief, pragmatisch en sensitief en houd je voldoende het vizier op

custom-built producten. Wij bieden
slimme oplossingen voor complexe
vragen.

de langere termijnbelangen van de organisatie. Je wordt gewaardeerd om
je betrokkenheid, pragmatische benadering en adviezen en gerespecteerd
om je scherpe analyses en drive om ”in control” te zijn en te blijven.

Wij noemen dat THINK AHEAD.

Functie eisen en competenties
De belangrijkste competenties waarover je beschikt zijn resultaatgerichtheid, accuratesse, kwaliteitsgerichtheid, initiatiefrijk.
Je hebt daarbij visie en een sterk analyserend vermogen en bent in staat
om vanuit een betrokken, maar ook onafhankelijke wijze te communiceren
waarbij je blijk geeft omgevingsbewust te zijn.
Je hebt een voltooide opleiding op HBO niveau (financiën) en een ruime
ervaring in het bedrijfsleven in complexe projectorganisaties.
Je hebt leidinggevende capaciteiten, past risicomanagement toe, een
flexibele werkhouding, ruime kennis en ervaring met ICT-systemen en weet
wat passende managementinformatie is.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Jan-Willem Schuurman (business controller), tel. 0527 243500.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een korte
motivatie naar vacatures@rondal.com.

www.rondal.com

www.royalhuisman.com

