
 

 

Wie zijn wij: 

Core-TeQ is een familiebedrijf wat in bijna 60 jaar is uitgegroeid tot toonaangevende producent van 
kwalitatief hoogwaardige assen, rollers en cilindrische onderdelen voor verschillende 
marktsegmenten van de verwerkende industrie.  

De producten van de Core-TeQ worden gebruikt in de grafische industrie (plotters, 
kopieerapparaten, scanner en vouwmachines) maar ook in markten zoals de textielindustrie, 
landbouw, logistieke handling-systemen, verpakkende industrie, automotive, elektromotoren , 
zonne-industrie, algemene techniek en vele andere markten over de hele wereld 

Wij zoeken een:   

Financial Controller 

 

Jouw verantwoordelijkheden 
In deze rol ben je o.a. verantwoordelijk voor: 

 Opstellen van periodieke rapportages, maand-, kwartaal en jaarcijfers van alle entiteiten; 
 Analyseren van financiële resultaten in de juiste juridische entiteit (Dutch GAAP); 
 Opstellen van managementrapportages; 
 Opstellen forecast; 
 Verzorgen van liquiditeitsprognoses en cashmanagement; 
 Opstellen van KPI’s; 
 Verzorgen van fiscale aangiften; en CBS aangiften 
 Beheren en optimaliseren van de AO/IC-processen tezamen met je collega’s; 
 Voeren van overleg met management, bankier, verzekeraar en (externe) accountants; 
 Fungeren als aanspreekpunt en adviseur voor het management op financieel gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jouw competenties 
Je bent een echte zelfstarter en hebt continu oog voor waar zaken beter kunnen, continuous 
improvement is jou niet vreemd. Je bent proactief, accuraat en gaat systematisch te werk. Daarnaast 
zoeken we iemand met een goede portie ambitie om onze finance afdeling verder te 
professionaliseren. 

De volgende kerncompetenties zijn op deze functie van toepassing: 

 Communicatief sterk; 
 Analytisch; 
 Cijfermatig inzicht; 
 Zelfstandigheid; 
 Overtuigingskracht; 
 Accuratesse. 

En verder: 

 Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een relevante financiële/economische richting 
(Accountancy/Business Administration); 

 Tussen de 5 en 10 jaar relevante werkervaring binnen een commerciële organisatie; 
 Ervaring binnen een familiebedrijf is een pré; 
 Fiscale basiskennis, BTW, LB en VPB 
 Uitstekende kennis van MS Office; 
 Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van het voeren van een financiële 

administratie; 
 Kennis van Epicor en Caseware is een pré. 

 
Wij bieden: 

Een uitdagende en veelzijdige functie binnen een organisatie die zich kenmerkt door een grote mate 
van betrokkenheid en dynamiek en waarbinnen de sfeer zich kenmerkt als familiair. Dit wordt 
ondersteund met goede arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. Je 
komt te werken in een gezonde, groeiende organisatie. 
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