
CONTROLLER VERZEKERINGSBEDRIJF
VOLMACHT / PROVINCIAAL (M/V)

Ter versterking en verdere professionalisering van ons team zijn wij op
zoek naar een fulltime controller voor ons verzekeringsbedrijf.

Hoeksche Waard Assuradeuren (zusterorganisatie van Den Hartigh Beheer & Exploitatie B.V.) 

is een uiterst moderne dienstverlener, gevestigd in Puttershoek. Voor de bij ons aangesloten 

intermediairbedrijven verzorgen wij de verzekeringsadministratie, inkoop en schade-

behandeling. De moderne backoffi ce- en fl exibele ICT-faciliteiten staan garant voor een snelle 

en effi ciënte inkoop en afhandeling van schade-, leven-, en zorgproducten.

www.hoekschewaardassuradeuren.nl

Functieomschrijving:
•  Als controller ben jij verantwoordelijk voor
 het maken van fi nanciële analyses,
 interpreteren van rapportages en begrotingen, 
 geven van informatie en advies aan directie
 en management;
•  Het aannemen en het presenteren van
 bevindingen aan directie, management
 en personeel;
•  Samenwerken met auditors van accountancy 

en maatschappijen organisaties;
•  Meewerken aan het verbeteren en verder
 professionaliseren van de control functie
 binnen de organisatie.

Functie eisen controller verzekeringsbedrijf:
•  Minimaal HBO-plus werk- en denkniveau 

aangevuld met controllers opleiding;
•  Kennis van de gangbare (fi nanciële) software;
•  Kennis van de gangbare (loonadministratie) 

software;
•  Analytisch en resultaatgericht, teamplayer, 

communicatief en zelfstandig;
•  Ervaring op het gebied van Tax en
 Treasury is een pré;
•  Collegiale en fl exibele instelling;
•  Fulltime beschikbaarheid (géén 9 tot 5 

mentaliteit!).

Arbeidsvoorwaarden:
Het gaat hier om een fl exibele fulltime functie 
waarbij een meer dan uitstekend basissalaris en 
hierbij behorende secundaire arbeidsvoorwaarden 
onderdeel van uit maken.

Interesse?:
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en 
motivatie aan:

Hoeksche Waard Assuradeuren 
Afdeling P&O, Dhr. J.P.L. den Hartigh 
Postbus 5621
3297 ZG PUTTERSHOEK

Het verzenden van een sollicitatie kan ook via
e-mail naar het volgende adres: 
volmachtbeheer@hoekschewaardassuradeuren.nl 

Wij zien je reactie met belangstelling tegemoet. 
Voor meer informatie over ons bedrijf: 
www.hoekschewaardassuradeuren.nl en 
www.denhartigh.nl.

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


