
XERVON is een internationale onderneming die klantspecifi eke 
diensten waaronder straal- en schilderwerken, stellingbouw en
industriële isolatie aanbiedt. Circa 8.000 medewerkers wereldwijd 
overtuigen klanten dagelijks met hun inzet en toewijding. Onze 
klanten zijn voornamelijk actief in de (petro)chemische industrie, de 
staalindustrie, de energiesector, de bouw en de openbare sector.

Working for the future

Voor ons hoofdkantoor te Kapellen zijn we momenteel op zoek naar een ervaren Financial en Business Controller 
om ons team te versterken.

Financial en Business Controller – Kapellen (m/v)

Je zorgt voor een tijdige en correcte maand- en 
 jaarafsluiting.

Je stelt de jaarrekening en, in samenwerking met onze  
 fiscale adviseur, de aangiftes op.

Je stuurt een team van 2 medewerkers op de 
 boekhoudafdeling aan.

Je stelt de jaarlijkse budgetten op en analyseert de  
 afwijkingen.

Je voert maandelijkse verscheidenen rendabiliteits- 
 analyses uit.

Je bereidt de jaarlijkse externe audits voor.
 Je rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Wat houdt het takenpakket in? Wie zoeken we? 
 Je bent bij voorkeur in het bezit van een master in een  

 economische richting én een eerste relevante ervaring is  
 noodzakelijk.
 Je hebt een zeer goede kennis (spreken/schrijven)   

 Nederlands, en hebt een goede kennis Engels en/ of Duits  
 (spreken/schrijven).
 Je bent nauwkeurig, analytisch en gaat discreet te werk.
 Je bent proactief en werkt graag zelfstandig.
 Je hebt een zeer goede kennis van Word, Excel, Power 

 point etc...
 Goede kennis SAP FI/CO is een sterke plus.

Een vaste betrekking in een stimulerende en groeiende onderneming. 
Een 4/5 betrekking is bespreekbaar. 
Een aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen (firmawagen incl. tankkaart, uitgebreide DKV 

 hospitalisatieverzekering etc.). 
De kans om deel uit te maken van een dynamisch team en organisatie.
Veel ruimte om initiatief te nemen en jezelf ten volle te ontwikkelen!
Leuke verrassingen op Kerst, Nieuwjaar, Sinterklaas etc.

Wat bieden we je?

Interesse? Mail je CV naar liesbeth.vanzurpele@xervon.com met toelichting waarom je graag bij Xervon zou willen werken!
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