
 

 

SIMPoint is marktleider in Nederland en Duitsland op het gebied van IoT (Internet of Things) connectiviteit. Als 

business- en leadpartner van KPN en Aspider is SIMPoint dé partner voor ieder IoT vraagstuk, ongeacht welk type 

connectiviteit gewenst is! Om onze groei en ambities te verwezenlijken zoeken wij voor onze financiële afdeling 

een: 

 

 

Junior Controller m/v 

(Full Time) 

 

 

Als junior controller ben je verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van de groep.  Je werkt 

zorgvuldig en bent een financieel wonder.  

 

Omschrijving werkzaamheden 

▪ Je controleert en verzorgt de maandelijks semi-geautomatiseerde verzending van facturen 

▪ Voert een strak en proactief debiteuren beheer 

▪ Bent de financiële schakel tussen de klant en accountmanager 

▪ Zorgt voor een correcte crediteurenadministratie 

▪ Doet BTW-aangiftes 

▪ Je stelt de maandelijkse financiële rapportages op (enkelvoudige en geconsolideerd) 

▪ Je werkt samen met de accountant en rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur 

▪ Beschikt bij verdere groei over leidinggevende capaciteiten 

 

Wij bieden 

▪ Een groeiend, dynamisch, jong en enthousiast bedrijf dat actief aan haar ambities werkt in een snel 

veranderende en groeiende markt; 

▪ Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid; 

▪ Een meer dan marktconform salaris, afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau; 

▪ Een bonusregeling; 

▪ Een uitdagende functie waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen; 

▪ Enthousiaste collega’s en een prettige energieke collegiale sfeer (Work hard, play hard!) 

 

Herken jij jezelf hierin 

▪ HBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding in de richting van accountancy/bedrijfseconomie 

▪ Minimaal 3 jaar relevante werkervaring 



 

 

▪ Ervaring in het opstellen van maandrapportages 

▪ Zeer nauwkeurig 

▪ Verantwoordelijkheidsgevoel 

▪ Goede communicatieve vaardigheden (zowel schrift als spraak, NL+EN) 

▪ Goede analytische vaardigheden 

▪ Flexibel 

▪ Exactonline kennis is een pré 

▪ Kennis van MS Office, specifiek Excel 

▪ Klant- en service gericht 

▪ Stressbestendig 

▪ Bij voorkeur woonachtig in omgeving Eindhoven 

 

 

Geïnteresseerd om te werken in een jonge dynamische omgeving waar jij je nooit verveelt? Mail dan zsm je CV 

met motivatie naar Rob Lammers (Rob.Lammers@simpoint.com) 
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