
MODIFORM ZOEKT JOU!
 
 
Voor onze afdeling Finance & Control zijn wij op zoek naar een:
JUNIOR FINANCIAL CONTROLLER  
 
 
De afdeling Finance & Control verschaft inzicht in de financiële prestaties van Modiform door het verzorgen van 
de financiële administratie en informatievoorziening voor alle werkmaatschappijen en kantoren in binnen- en 
buitenland. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor onder andere debiteurenbeheer, betalingen, business control 
en analyses, fiscaliteiten en salarisadministratie.

In de afwisselende functie van junior financial controller ben je verantwoordelijk voor het correct, tijdig en volledig 
voeren van de financiële administratie. Daarbij heb je een tal van werkzaamheden zoals het verwerken van fac-
turen en verzorgen van de kas-, bank- en memoriaalboekingen. Je verzorgt BTW aangiften en verricht diverse 
administratieve werkzaamheden aangaande onze buitenlandse vestigingen. Je houdt controle op tussenre-
keningen, bereid betalingen voor en stelt specificaties en analyses op ten behoeve van de maandrapportage. 
Omdat wij ons als bedrijf verder willen ontwikkelen, is jouw bijdrage aan het optimaliseren van de administratie, 
de diverse processen en rapportages belangrijk. Ook ondersteun je je collega’s en andere afdelingen. Je maakt 
onderdeel uit van een team van 4 collega’s en een teamleider. Je standplaats is Renswoude. 
 

OVER JOU 
• Je hebt een bedrijfseconomische opleiding op MBO niveau gedaan en beschikt over een MBO+ werk en 
   denkniveau
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie
• Je bent proactief, werkt snel en accuraat en komt met voorstellen als je denkt dat het beter kan;
• Je hebt kennis van ERP-systemen (bij voorkeur SAP) en bent handig met Office (met name Excel)
• Je bent communicatief sterk in woord en geschrift 

 
WIJ BIEDEN 
Wij bieden je een functie binnen een sterk groeiende en succesvolle organisatie met een platte structuur en een informele 
cultuur. Naast een marktconform salaris en een premievrij pensioen zijn er mogelijkheden voor verdere opleiding en ontwik-
keling. Ook hebben we een actieve personeelsvereniging waardoor er regelmatig leuke activiteiten georganiseerd worden. 
 

REAGEREN 
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan het profiel, mail dan CV en brief met motivatie naar vacature@modiform.nl. 
Voor meer informatie over de functie kun je ook contact opnemen met Peter Linthorst, directeur Finance, 06-57635842.
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