
Wie zijn wij?
Medir International b.v. en Intershim b.v. zijn twee internationaal opererende MKB bedrijven. Medir is 
meetspecialist op het gebied van 3D meten, 3D scannen en laser-uitlijnen binnen het mid-end en high-
end segment. Onze producten verkopen en verhuren wij veelal binnen de Benelux landen, terwijl onze 
service afdeling ook buiten de landsgrenzen 3D metingen en 3D scans uitvoert binnen verschillende 
segmenten waaronder industrie, scheepvaart, offshore en civiel. Intershim is producent en exporteur 
van pre-cut vulplaten (shims) en snijdt met lasersnijmachines de mooiste vormen uit RVS precisie 
materiaal volgens de tekeningen van onze klanten.  

Als (Junior) Business Controller rapporteert u aan de directeur. U ondersteunt hem bij de financiële 
verslaglegging, strategische beslissingen en dienstverlening van onze beide bedrijven.

Tot uw taken behoren o.a.
• De Management Accounting voor onze 2 bedrijven;
• Balans(en) beheer;
• Opstellen jaarrekeningen, inclusief belastingaangiftes;
• Beheer van de cashflow en opstellen van cashflowprognoses;
• Debiteurenbeheer;
• En verder voorkomende activiteiten om er mede voor te zorgen dat de financiële verslaglegging 

efficiënt uitgevoerd wordt.

Wat wij van u vragen:
• Financiële/administratieve opleiding op HBO niveau;
• Commercieel gedreven;
• Sterke persoonlijke vaardigheden. U begrijpt hoe belangrijk het is om een uitstekende 

dienstverlening te bieden en bereid te zijn om een stap verder te gaan, teneinde het doel te 
bereiken;

• Een ‘cando’-houding;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, Engels is een must; 
• Goede IT-vaardigheden, waaronder Microsoft Word en Excel.

Wat u er voor terug krijgt:
• Werken in een leuke en groeiende organisatie, waarbij u volop de gelegenheid krijgt u zelf verder 

te ontwikkelen;
• De organisatie cultuur is open, de sfeer is ontspannen, maar doelgericht;
• Uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden marktconform;
• De vestigingsplaats is Ridderkerk.

Heeft u interesse?
Stuur dan uw Curriculum Vitae (CV) voorzien van uw  
motivatiebrief per e-mail naar: Denise Bazen (denise@medir.eu).

Soort dienstverband: Parttime (16-24 uur)
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Business Controller M/V


