
Hier loopt een junior controller warm voor:
• Je bent mede verantwoordelijk voor de juistheid van de 

boekhouding, het opstellen van periodieke rapportages en het 
verzorgen van managementinformatie.

• Je voert financiële analyses uit.
• Je draagt waar nodig bij aan procesverbeteringen waarmee 

we de AO/IC verbeteren.

• Je biedt ondersteuning bij de maandafsluiting.
• Je zet jouw analytisch en cijfermatig inzicht maximaal in.
• Je stelt budgetten en forecasts op welke volledig zijn 

onderbouwd.
• Het inboeken van documenten, bankbetalingen en 

debiteurbeheer zijn jou op het lijf geschreven.

• Je HBO opleiding in een financiële richting is afgerond.
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
• Je hebt twee jaar werkervaring bij voorkeur in een

groothandelomgeving.
• Je beschikt over een uitstekende kennis van Excel.
• Je hebt ervaring met business intelligence.
• Je bent communicatief vaardig en je hebt een positieve

instelling.
• Je bent assertief, accuraat en weet het overzicht te allen tijde

te bewaren.
• Betrouwbaar, je snapt dat discipline in deze functie een

vereiste is.

En wat mag je van ons verwachten?
Afwisseling. Zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid. Bij een 

bedrijf als Navetto krijg je de kans om uit te groeien tot een 

topper in je vak. Je gaat aan de slag in een groeiend team dat 

overloopt van ambitie en enthousiasme. Informeel, slagvaardig 

en ondernemend. Oh ja, en voor niets gaat de zon op dat 

weten wij als geen ander. Reken daarom op een stevige 

beloning in de vorm van primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  

Solliciteren of meer informatie?
Stuur je sollicitatie naar jaco@navetto.nl. Wil je eerst meer 

weten? Bel 085-7737725 en vraag naar Jaco Ottevanger, 

onze financieel manager.

Met jouw kennis en ervaring als junior controller help je  

Navetto financieel verder. Door jouw scherpe financiële 

analyses (gevraagd en ongevraagd) maak jij 

inzichtelijk waar de kansen in de markt liggen. Jouw 

scherpe en kritische blik op onze boekhouding zijn 

een must voor een organisatie als Navetto. Je 

zet jouw analytisch en cijfermatig inzicht maximaal in. Jij 

gaat aan de slag in het financiële hart van 

Navetto en daarom moeten wij blindelings op 

je kunnen vertrouwen. Je werkt bij Navetto in een 

enthousiast en gedreven team. De branche groeit heel 

hard, alle kans voor jou om met de markt mee te 

groeien, zeker bij een ambitieus bedrijf als Navetto. 

Steeds meer consumenten en bedrijven ontdekken het voordeel 

van een eigen ‘energiebedrijf’: zonnepanelen op het dak. Bij die 

energietransitie helpt Navetto. Met een compleet assortiment zijn 

we dé partner voor installateurs in het solarsegment en klimaat-

installaties in de woningbouw. Niet alleen met pv-panelen, maar 

ook met omvormers, montagesystemen en meer. In de komende 

jaren gaan we meer klimaatproducten toevoegen, zoals warmte- 

pompen en ventilatiesystemen. We zijn ambitieus. We groeien 

hard. In een markt waarin de concurrentie niet stil zit, kunnen we 

nog altijd het verschil maken. Met service, met klantgerichtheid  

en met ondernemerschap en met medewerkers als jij.
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Hoe ziet de ideale junior controller eruit?




