
 

                                                          

 

Guardian B.V. zoekt per direct een enthousiaste en gedreven assistent controller!  

Guardian is een snel groeiende, financieel gezonde onderneming in Helmond.  
In 2017 én 2018 behoorde Guardian tot de top 250 van snelst groeiende bedrijven in Nederland. 
Als productiebedrijf produceert en vermarkt Guardian bevestigingssystemen voor de bouw. Guardian 
is gevestigd in Helmond en is onderdeel van multinational SFS  te Zwitserland.  
 
Topkwaliteit producten, service op maat, innovatie en flexibiliteit zijn de belangrijkste pijlers voor ons 
succes. Bij Guardian werkt een goede mix van jonge en ervaren medewerkers die met veel 
enthousiasme bijdragen aan de verdere groei van ons bedrijf. In verband met de groei van onze 
onderneming zijn wij op zoek naar een:  
 

Assistent Controller (32-40 uur) 

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: 

 Het opstellen van periodieke rapportages inclusief analyses; 

 De voorbereiding voor periode- en jaarafsluitingen; 

 Het voorbereiden van verschillende financiële overzichten; 

 Het opstellen en bewaken van budgetten en forecasts; 

 Het behandelen en verwerken van inkomende en uitgaande facturen en het verwerken van 
bankmutaties; 

 De debiteuren- en crediteurenbewaking. 

 Het ondersteunen van financial controller in diverse andere taken en projecten 

Profiel van de assistent controller:  

Wij zijn op zoek naar een  enthousiaste en gedreven financial, met natuurlijk passie voor cijfers. Je 
bent toe aan de volgende stap in je carrière en wil deze maken in een dynamische commerciële 
omgeving. 

 Je bent zeer accuraat, je bent analytisch en gestructureerd ingesteld; 

 Je hebt een afgeronde HBO opleiding en hebt reeds een aantal jaren ervaring opgedaan in 
bovenomschreven werkzaamheden; 

 Je bent handig in MS Office en SAP; 

 Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en 
Engelse taal; 

 Je bent pro-actief en werkt graag samen met verschillende collega’s binnen en buiten de 
afdeling Finance; 

 Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week. 

 

Wat bieden wij : 

Een leuke, uitdagende functie binnen een fijne werkomgeving ; 
Een collegiale, informele werksfeer en korte communicatielijnen; 
De mogelijkheid van een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid; 
Er is  ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het betreft een dienstverband met een 
marktconform salaris. 



 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel?  

Stuur dan je CV met sollicitatiebrief  naar Peter Jost, emailadres: peter@guardian.nl 

 

Kantooradres Guardian B.V.: 

Guardian B.V., Grasbeemd 14, 5705 DG Helmond 

tel: 0492 597400    www.guardian.nl /  www.sfsintec.biz/bnl 

http://www.guardian.nl/
http://www.sfsintec.biz/bnl

