GVT Group of Logistics, met haar hoofdkantoor in Tilburg, wordt gevormd door 7
bedrijven en 2 specialismen; transport & logistiek en intermodale dienstverlening.
GVT Transport & Logistics in Tilburg, Alkmaar, Apeldoorn, Veendam en Willebroek
(BE) is gespecialiseerd in Benelux distributie en warehousing. Dagelijks zijn er zo’n
350 trucks onderweg en worden er ruim 5.000 zendingen geleverd. Vanuit de
Rotterdamse haven zijn er dagelijkse verbindingen met de twee binnenvaart terminals
en railterminal in Tilburg, dit is de toegang tot de logistieke hotspot als draaischijf
voor intermodaal vervoer naar Europa en China. GVT is een familiebedrijf en dat is
overal te merken. De sfeer is gemoedelijk en familiair. De directie is betrokken en de
lijnen zijn kort. GVT stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en
biedt kansen te groeien. GoodHabitz is één van de tools om te werken aan je eigen
ontwikkeling. GVT hecht waarde aan moderne automatisering, HR-beleid van deze
tijd en professionaliteit door de organisatie heen. De afdeling Finance & Control breidt
graag uit met een

LINKX HR ZOEKT VOOR GVT GROUP OF LOGISTICS:

ASSISTENT CONTROLLER
OOK DE ACHTERGROND VAN DE CIJFERS TELT

DE FUNCTIE
Als assistent controller ben je verantwoordelijk voor het juist en tijdig afsluiten van de periodieke
rapportages en periode en –jaarafsluitingen van alle administraties die vallen onder GVT Group of
Logistics. Nadat het F&C team alle mutaties verwerkt heeft, voer je diverse controles uit en stel je de
periodieke rapportages en analyses op. De complexiteit van de verschillende administraties is jouw
uitdaging. Je pakt een coördinerende rol om efficiency slagen te maken en om het overzicht te houden
over de te verwerken administraties. Daarnaast zijn er diverse finance projecten waar je eindverantwoordelijk voor bent. Je bereidt verschillende financiële overzichten; voor, begeleidt de begrotingscyclus en
verfijnt de plan & controlcyclus. Daarnaast bereid je de jaarrekeningen voor (incl. consolidaties).
JE PROFIEL
Je beschikt over Hbo werk- en denkniveau en hebt ervaring met complexe boekhoudingen en consolidaties. Daarnaast ben je ervaren in Excel en AFAS. Vanzelfsprekend ben je accuraat en analytisch ingesteld.
Gedrevenheid past in het jonge team. Je gaat voor het beste resultaat en daagt jezelf en je collega’s uit
om tot de ultieme administratie te komen. Idealier ligt je ervaring binnen een accountantskantoor en ben
je klaar voor de stap naar de andere kant van het bureau.
DE ORGANISATIE
GVT beschikt over moderne kantoorautomatisering en heeft AFAS als basis voor de administratie.
Je werkt binnen een professioneel, jong team met een hoog dynamische focus. GVT kent een modern
pakket aan arbeidsvoorwaarden en voor de ambitieuze collega’s zijn er volop groeimogelijkheden.
JE SOLLICITATIE
LINK X HR begeleidt deze procedure. Graag ontvangen we je cv en motivatie via imke@linkxhr.nl. Wil je
eerst meer informatie? Imke Segers is hiervoor bereikbaar via 06 – 513 68 465. Je sollicitatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

imke@linkxhr.nl

linkxhr.nl

