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Assistent Controller 
 
De functie van Assistant Controller bij Eager.one – 24 uur  (0,6 fte) 
Ben je accuraat met cijfers, heb je snel overzicht en ben je een energieke teamspeler? Lees dan snel 
verder! 
 
Profiel 
Heb jij je diploma HBO Accountancy (AA) behaald, inmiddels heb je eerste baan achter de rug en heb je 
de ambitie om door te groeien naar controller? Dan kan dit de kans zijn die je zoekt!  

Bij Eager.one word je door een ervaren accountant opgeleid om alle aspecten van de financiële en 
projectmatige bedrijfsvoering te leren. Je bent oa. operationeel actief met het maken van financiële 
analyses en rapportages, het verwerken van mutaties en het doen van de BTW aangifte. Daarnaast 
bereid je de betalingen voor en voert de facturatie. Je werkt toe naar een operationele adviesfunctie 
waarbij je op termijn een steeds grotere sleutelpositie gaat bekleden binnen het bedrijf.  

Om in deze functie succesvol te zijn, denken wij dat je de volgende kwalificaties dient te bezitten:  

• Afgeronde HBO opleiding 
• 2-3 jaar werkervaring binnen een financiële administratie 
• Kennis van office pakketten, met name Excel 
• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal    

Ook werk je nauwkeurig en analyserend, je bent communicatief vaardig en neemt graag initiatieven. 

Functiekenmerken 
• Flexibele werktijden (tussen de 20- en 28 uur). 
• Kansen om je verder te ontwikkelen binnen het vakgebied. 
• Zelfstandig en veelzijdig. 
• Onderdeel zijn van een informeel, professioneel en enthousiast team.  

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn een ingenieurs en adviesbureau met een internationale reputatie op het gebied van zware 
werktuigbouw, mobiele kranen, funderingsequipment, hijsen en transport. Een hands-on team van 
specialisten realiseert wereldwijd ontwerp- en adviesprojecten middels klantgerichte oplossingen. Naast 
deze activiteiten voert Eager.one ook complete design & build projecten uit, waarbij de door ons 
ontworpen constructies zoals een hijsbalken worden gebouwd, getest en gecertificeerd. Daarnaast 
ondersteunen wij opdrachtgevers bij complexe hijsoperaties en werken als supervisor tijdens uitvoering 
op locatie. 

Werken bij Eager.one 
Je komt bij een ambitieus bedrijf waar startende en ervaren collega’s goed en informeel samenwerken. 
Je vervult een belangrijke en zelfstandige functie waar wij een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden 
tegenoverstellen. Onze ambitie biedt jou kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling!   
 
Ben jij onze nieuwe eager.one? Stuur dan je CV met motivatie naar HRM@eager.one of bel met Gerda 
Nagtegaal telefoon 030 240 80 60 voor meer informatie. 


