
 

Iribov is een toonaangevend laboratorium dat diensten uitvoert op het gebied van 
plantenvermeerdering en onderzoek aan planten. De voornaamste technieken zijn 
weefselkweek van planten en diverse analyses aan planten. Iribov heeft een ruime expertise 
in meer dan 500 gewassen in zowel sierteelt, groente- en fruit gewassen. Wij hebben een 
sterke marktpositie als onafhankelijke leverancier zowel nationaal als internationaal binnen 
de tuinbouw. Iribov is een internationale organisatie met laboratoria in Nederland, Macedonië 
en Ghana met in totaal 450 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerhugowaard.  

Voor de financiële afdeling zijn wij op zoek naar een:  

Assistant Financial Controller 
 
 
Functieomschrijving: 
In je rol als Assistant Financial Controller ben je verantwoordelijk voor het administreren 
en monitoren van financiële gegevens in het grootboek. Je bent de rechterhand van de 
manager Finance & Control bij de maand- kwartaal- en jaarafsluitingen. Je denkt actief mee 
bij vraagstukken betreffende de financiële verwerking vanuit de verschillende sub 
administraties en aanleverende systemen. Het betreft een functie voor 32-40 uur per week in 
een Finance team van 4 mensen. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken van de financiële administratie 
• Verzorgen van alle fiscale aangiftes 
• Opstellen AO/IC rapportages en analyses 
• Verzorgen van periodieke afsluiting van het grootboek met de bijbehorende controles 

en specificaties 
• Adviseren van de manager Finance & Control bij financieel-administratieve vragen en 

problemen 
• Opstellen jaarrekening en assisteren bij de jaarlijkse audit 

 
Wensen en eisen: 

• Afgeronde HBO opleiding in de richting van Bedrijfseconomie of Accountancy 
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
• Accuraat, proactief en communicatief vaardig 
• Bij voorkeur ervaring in consolidatie 

 
Aangeboden: 
Wij bieden je een zelfstandige, afwisselende baan in een groeiend, dynamisch bedrijf. Iribov 
kent een informele en open werksfeer. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de 
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie. Het betreft een functie voor 32-
40 uur per week op basis van een jaarcontract, met uitzicht op een contract voor onbepaalde 
tijd.  
 
Sollicitatie: 
Een schriftelijke reactie kun je richten aan HR@iribov.com. Voor vragen kun je contact 
opnemen met Dennis Meijer, Hoofd financiële afdeling, +31 (0)72 574 24 27. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


