
Ben je op zoek naar een uitdagende baan bij een 
dynamisch, samengesteld bedrijf? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!
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Over K3

De K3 organisatie is een veelzijdig bedrijf. Met onze 
ondernemingen werken we aan landschappen voor de 
toekomst. We winnen de (bouw)grondstoffen zand, grind 
en klei, transporteren het, nemen grond in, verwerken 
het en verzorgen het complete pakket aan grondboringen 
en bodemonderzoek. Al deze activiteiten combineren 
we met duurzame gebiedsontwikkeling; we creëren er 
natuur- en recreatiegebieden mee en zorgen ervoor dat het 
overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren wordt 
verminderd. Ook werken we aan de inpassing van duurzame 
energie initiatieven in het landschap. Het kantoor van K3 is 
gevestigd in Andelst.

Word jij onze nieuwe

Financial controller (40 uur) 

Wat ga je doen?

Als financial controller ben je samen met de 
groepscontroller verantwoordelijk voor de financiële 
processen binnen de K3 organisatie. Daarnaast speel 
je een centrale rol in de periodieke rapportages aan 
het management en in de jaarlijkse financiële cyclus 
waaronder de begroting en de jaarafsluiting van de 
organisatie. Dat doe je voor de holding, maar je adviseert 
ook de verschillende K3 ondernemingen over de 
financiële trajecten. Je bent daarbij gesprekspartner 
van diverse interne en externe betrokkenen. Ook ben 
je actief betrokken bij het ondersteunen, verbeteren en 
optimaliseren van (digitale) financiële processen voor 
de holding of voor afzonderlijke K3 ondernemingen. 
Bij K3 kijken we ook graag vooruit. Je vindt het dan ook 
een uitdaging om betrokken te zijn bij uiteenlopende 
en soms onverwachte projecten die financieel begeleid 
moeten worden.



Wil je meer weten over de functie en de organisatie, 
dan kun je contact opnemen met Tim Zeldenthuis 
via 06 58 99 86 02 of via t.zeldenthuis@k3.nl.

Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail voor 
31 december 2020. Je kunt je sollicitatie sturen naar 
Truus Veens via t.veens@k3.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.
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Geïnteresseerd?

Wij verwachten dat je
• een relevante HBO of academische opleiding hebt afgerond 

(BE, Economie, Accountancy, Finance en Control, etc.);
• minimaal 5 jaar ervaring hebt als financial controller;
• kennis van en affiniteit hebt met het optimaliseren van 

(bedrijfs-administratieve) bedrijfsprocessen;
• beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden 

en snel je weg weet te vinden in een samengesteld bedrijf 
als de K3 organisatie;

• een sterk analytisch vermogen hebt;
• proactief en gedreven bent om diverse verbeteringen te 

initiëren en te realiseren;
• bovenal een prettige collega bent die in staat is de nieuwe 

functie van financial controller kleur te geven.

Wij bieden je
• een dynamische functie binnen een ondernemend bedrijf;
• doorgroeimogelijkheden binnen ons groeiende bedrijf;
• een uitdagende en prettige werkomgeving;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• opleidings- en trainingsmogelijkheden;
• een dertiende maand;
• een goede pensioenregeling.

Vacature Financial controller
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