
 
 

Senior Controller 

Voor ons kantoor in Rijssen zoeken wij een Senior Controller. 

 
Taken en verantwoordelijkheden: 

De Senior Controller is een belangrijke schakel binnen de organisatie, die bijdraagt 
aan zowel de verdere professionaliseren van het team, het structureren en monitoren 
van de financiële processen en systemen, alsmede proactief betrokken zal zijn bij 
verschillende verbetertrajecten binnen desbetreffende portfoliobedrijven. 

De Senior Controller is onderdeel van het Controlling & Forecasting team (team 
bestaat uit 3 personen) en rapporteert direct aan het management team in NL. 
Verder werk je samen met collega’s in onder meer Zug en Londen waardoor reizen op 
incidentele basis onderdeel kan zijn van je werkzaamheden. 

 
Tot de werkzaamheden behoren o.a.: 
- Het verder ontwikkelen van nieuwe dashboards; 

- Het verder structureren van het rapportageproces en het verder ontwikkelen 

van de consolidatietool; 

- Het verder uitrollen van PowerBI binnen de organisatie; 

- Het verder ontwikkelen en monitoren van de portfoliobedrijven; 

- Het bewaken van de asset allocatie; 

- Het reviewen en bespreken van (tussentijdse) financiële- en 

aandeelhoudersrapportages; 

- Het opstellen van presentaties en overige rapportages; 

- Het reviewen van position papers voor accounting gerelateerde vraagstukken; 

- Het uitvoeren van ad hoc analyses op verzoek van de CFO en de directie; 

- (Bijdrage leveren aan) de Cash & Equity forecast en Red Flag reporting; 

- Het opstellen van voorstellen om financiële processen verder te optimaliseren. 

 
Profiel: 
- Je bent WO opgeleid, richting accountancy en/of controlling (voorkeur voor 

RA of RC afgestudeerde kandidaten) 

- Je hebt ten minste 10 jaar werkervaring binnen de accountancy en/of een 

internationale corporate omgeving 

- Je bent in staat cijfermatige verbanden en trends snel waar te nemen 

- Je bent sociaal en communicatief sterk waardoor je goed kunt 

samenwerken met collega's 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

- Je weet van aanpakken, bent flexibel en proactief. 

 
  



 
 
Aanbod: 
- Een mooi salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

- Een prettige werkomgeving op een ideale locatie vlakbij de snelweg 

en het station met voldoende parkeergelegenheid, maar ook de 

mogelijkheid om thuis te werken; 

- Diverse opleidingsmogelijkheden. 

 
Interesse? 

Mail je motivatie en CV naar hr@reggeborgh.nl. 

mailto:hr@reggeborgh.nl

