
Business Controller  

Onze opdrachtgever, IHI Hauzer Techno Coating als onderdeel van de Hauzer Group 

is een internationale hightech organisatie met bijna 230 medewerkers en 

vestigingen in Venlo, Barcelona, Yokohama, Shanghai en Olten. Binnenkort wordt er 

ook een branch office van Hauzer opgestart in de USA. In Venlo ontwikkelen en 

assembleren zij plasma-coating systemen die hun weg vinden over de hele wereld. 

Als Business Controller krijg jij de uitdaging om Business Control verder uit te 

bouwen binnen de organisatie. Als gelijkwaardig business partner ga je meedenken 

met de stakeholders van de verschillende afdelingen, het efficiënter maken van 

processen, het analyseren van cijfers en het opstellen van rapportages. Je gaat een 

belangrijke rol spelen in het behalen van de (financiële) successen van Hauzer. 

Het finance team bestaat nu uit 5 personen, waarbij je rapporteert aan de CFO en 

ook veel samenwerkt met de Manager Finance. Het is een professionele no nonsens 

organisatie met een informele sfeer, de lijnen zijn kort waardoor jij het verschil kunt 

maken. De vacature is ontstaan vanwege doorgroei binnen de organisatie. 

Een ideale kans voor een gedreven en zelfsturende professional die toe is aan een 

volgende stap in zijn/haar carrière. 

Taken en Verantwoordelijkheden 

• Je werkt samen met de stakeholders van de verschillende afdelingen binnen  

de organisatie, samen zorgen jullie ervoor dat de korte- en lange 

termijndoelstellingen worden behaald 

• Je stuurt de financial planning processen aan (maandelijks, jaarlijks en lange 

termijn) 

• Je stelt rapportages op en bereidt inzicht gedreven analyses voor 

• Je analyseert afwijkingen en rapporteert daarover richting stakeholders 

• Je neemt de leiding in het verbeteren en optimaliseren van processen 

• Je brengt de (financiële) risico’s en kansen in kaart en zorgt ervoor dat hierop 

acties worden ondernomen 

• Je initieert organisatie brede projecten om de financiële en operationele 

procedures en processen te verbeteren 

• Je neemt deel aan organisatie brede projecten 

• Je ondersteunt bij het opstellen van strategische bedrijfsplannen 

• Je voert financiële analyses uit ter voorbereiding van strategische besluiten 

• Je stelt ad hoc rapportages en analyses op 



 

Jouw Profiel en DNA 

• Je hebt een afgeronde opleiding op WO-niveau in een financiële richting (bijv. 

Bedrijfseconomie of Accountancy), aangevuld met een RC-opleiding is een 

plus 

• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van Business 

Control en Management Reporting 

• Je hebt ervaring met begrotingsprocessen en bent directe betrokken geweest 

bij het verlenen van financiële analytische ondersteuning in grootschalige 

projecten 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en beheerst zowel de 

Nederlandse als Engelse taal op professioneel niveau 

• Je vindt het een uitdaging om complexe problemen/vraagstukken te vertalen 

in bruikbare oplossingen 

• Je bent een zeer ervaren gebruiker van Microsoft Excel, ERP en andere 

gangbare financiële analyse- en rapportagetools 

• Je bent als persoon gedreven, hands on, enthousiast, flexibel, klant- en 

servicegericht, ambitieus en werkt graag samen in een team 

 
Aanbod 

• Veel vrijheid en mogelijkheid tot het nemen van initiatief 

• Een goed salaris dat is afgestemd op jouw kennis en ervaring 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Een zelfstandige functie en de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen 

Interesse? 

Heb je interesse in deze functie, dan zien we graag je reactie met CV tegemoet. Deze 

kun je mailen naar Bram Rijkers, brijkers@scopefinance.nl. Voor meer informatie 

over deze vacature, neem gerust contact op, het telefoonnummer is 06 – 1973 1228. 
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