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We zijn in transformatie - door middel van het promoten en aanjagen van zelfstandige 
besluitvorming, zelfsturendheid en doorweven samenwerking. Daarbij groeien we stevig. Dat 
vraagt om goed inzicht in onze financiële prestatie, via solide analyses en slimme rapportages. Ben 
jij die financiële kei die ons cijfermatig de weg wijst? Dan ben je waarschijnlijk onze nieuwe: 
 
 

Financial Controller 
Locatie: Heerlen 

 
 
Wie jij bent 
 
Je hebt vanuit boekhoudkundige zorgvuldigheid de stap gezet naar financial planning & analysis en 
bent klaar om ook financiële sturing te gaan geven. Je hebt je pad uitgestippeld, maar bent nog 
volop in ontwikkeling. Je balanceert tussen het rapporteren van het verleden en het beïnvloeden 
van de toekomst. Je benadert "finance" vanuit business-perspectief. Je vertaalt prestatiedata naar 
managementinformatie en houdt de organisatie financieel scherp. Analyseren en cijfermatig 
modelleren zit in je DNA en je kunt overtuigen met successen uit jouw verleden. Je bent informeel, 
toegankelijk en respectvol, maar ook volhardend en hard op de inhoud. Je bent strak georganiseerd 
en borgt dit in structuren en processen. Je kunt je inleven in de beweeglijkheid van onze 
klantgerichte maatwerkproductie. En je bent zelfsturend, superslim en gewoon een leuke collega. 
 
 
Wat we van je vragen 
 
• Beheren van alle financiële prestatiedata (meten, analyseren, signaleren en rapporteren) en 

opvolgen met het leadershipteam en budgeteigenaren 
• Opstellen en continue verbeteren van managementrapportages en budgetmodellen en de 

aansluiting daartussen 
• Monitoren en bijsturen kostenontwikkeling in samenspraak met afdelingsbudgethouders en 

optimaliseren van communicatie en informatie-uitwisseling 
• Beheren van financieel managementsysteem (Microsoft Dynamics Finance) 
• Beheren van financiële administratie en boekhouding en zorgdragen voor correcte en tijdige 

uitvoering; daarbij zowel aansturend als hands-on ondersteunend naar interne collega 
• Documenteren van financiële bedrijfsprocessen; opstellen van werkinstructies, handleidingen 

en checklists 
• Aansturen en ondersteunen externe accountant ten behoeve van jaarrapportages, audits en 

belastingaangiften 
• Uitvoeren en beheren van BTW-/ belasting- en verzekeringsaangelegenheden en opvolgen 

acties en afstemming 
• Uitwisselen gegevens ten behoeve van salarisadministratie met afdelingsvertegenwoordiger 

personeelszaken 
• Je rapporteert operationeel aan de CEO van Noteborn in Heerlen en functioneel aan de Manager 

Finance van de Business Unit "Made-To-Measure", die vanuit Denemarken opereert. 
 
 
Wat jij meebrengt 
 
• Enkele jaren ervaring binnen de financiële administratie, een succesvolle ontwikkeling tot 

Financial Planning & Analysis specialist of Assistent Controller, doorgemaakt in de maakindustrie 
• Bachelor of Master in Finance & Control of in Business Administration 
• Talent in modelleren en visualiseren en een hoog analytisch vermogen 
• Zelfstandigheid en proactiviteit in het bewaken van de financiële prestatie 
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• Vooruitstrevende ideeën over databeheer en analyseprocessen 
• Up-to-date inzicht en toekomstbestendigheid op het gebied van digitalisering 
• Basiskennis van productieomgevingen en de bijbehorende prestatie-indicatoren 
• Sterke documenteer- en rapporteervaardigheden, voortdurend toegespitst op de stakeholders 
• Vloeiende taalvaardigheid in Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk) 
• Uitvoerige kennis van Office 365, met expertise in Excel en gevorderde gebruikerservaring met 

boekhoudkundige softwaremodules en de koppeling daarvan met ERP-systemen 
• En misschien zelfs wel specifieke kennis van Microsoft Dynamics Finance en Power BI en 

spreekvaardigheid in de Duitse taal. 
 
 
Wat wij meebrengen 
 
• Een inspirerend speelveld, waarop je per direct en zo lang als je wilt je positie kunt innemen 
• Vast contract met salaris van tussen 52.000 en 56.000 euro per jaar 
• 29 vakantiedagen per jaar en een 37,5-urige werkweek 
• Pensioenregeling via "Pensioenfonds Meubel" 
• Ondersteuning bij training en opleiding 
• Infrastructuur voor gedeeltelijk thuiswerken 
• Diverse evenementen - feesten, BBQ, pre-vakantie borrel, enz. 
• Indrukwekkende korting op onze prachtige producten 
• Moderne werkplek in een feel-well omgeving 
 
 
Wie wij zijn 
 
Noteborn is een toonaangevende fabrikant van individueel op maat gemaakte 
garderobekastsystemen en aanverwante interieurproducten. We ontwikkelen en produceren 
hoogwaardige, unieke kasten door passie voor design te combineren met klantgerichtheid, 
traditioneel vakmanschap en de modernste industriële technologie. Onze producten variëren van 
op maat gemaakte opbergsystemen tot inloopkasten en geïntegreerde slaapkameroplossingen. 
 
Ons team van inmiddels meer dan negentig toegewijde talenten - uiterst bekwaam in 
productontwikkeling, productie en logistiek, technische ondersteuning, klantenservice en 
commercialisering - vormt de drijvende kracht achter ons bedrijfssucces. 
 
Sinds 2016 maken we deel uit van het in München gevestigde Vivonio - the Furniture Group. Vivonio 
- opgericht in 2012 - is een strategische internationale alliantie en een belangrijke speler op de 
Europese meubelmarkt. 
 
Vanaf 2021 versnelt Noteborn, onder recent geïnstalleerd nieuw leiderschap, haar bedrijfsgroei en 
regionale expansie - gebruik makend van de synergiemogelijkheden met ons Deense zusterbedrijf 
KA Interiør. Zo versterken en verduurzamen we onze positie in de markt van op maat gemaakte 
meubeloplossingen. 
 
Noteborn in Heerlen 
 
Wij zijn gevestigd op het bedrijventerrein Trilandis Europe in Heerlen in een nieuwgebouwde 
faciliteit met eigen productie, geïntegreerde productontwikkeling en een uitnodigend customer 
experience center. 
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Wat nog meer 
 
www.noteborn.com 
 
 
Solliciteren 
 
Solliciteren doe je door je cv en motivatiebrief te sturen naar Koen Nelissen van Pulse Recruitment 
(koen@pulserecruitment.nl). Mocht je eerst nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan 
contact op met Koen via 06-29040565. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.noteborn.com/
mailto:koen@pulserecruitment.nl

