
 

 
Financial Controller 
40 uur per week 

Iribov 
Iribov is een toonaangevend laboratorium dat diensten uitvoert op het gebied van plantenvermeerdering en -
veredeling. De voornaamste activiteiten zijn weefselkweek vermeerdering van planten en diverse analyses aan 
planten. Iribov heeft een ruime expertise in meer dan 500 gewassen in zowel sierteelt, groente- en fruit 
gewassen. Iribov heeft internationaal een sterke marktpositie als onafhankelijke leverancier. Met laboratoria in 
Nederland, Macedonië en Ghana is Iribov een internationale organisatie met in totaal ruim 500 medewerkers. 
In 2022 worden er ongeveer 50 miljoen weefselkweek planten geproduceerd. 

Wat ga jij doen?  
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie bij een internationale organisatie die volop in ontwikkeling is? Een 
functie waarbij je zowel je helicopterview inzet als meewerkend bent?  Binnen onze afdeling financial 
controlling is een fulltime functie ontstaan voor een financial controller.  
In samenwerking met de huidige financial controller ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:  

• Je bent sparringpartner van de directie en denkt proactief mee met de toekomstplannen van de 
organisatie;  

• Je zorgt voor een correcte en tijdige rapportage van de financiële informatie richting de directie, bank 
en accountant;   

• Je stelt in overleg met de directie budgetten op van het toegewezen aandachtsgebied en rapporteert 
over de voortgang en realisatie;  

• Je optimaliseert de inrichting en uitvoering van de planning- en control cyclus;  

• Je participeert in projecten om het financiële proces te verbeteren;  

• Je draagt zorg voor de AO/IC rapportage, jaarrekeningen en fiscale aangiftes;  
• Je ondersteunt de (internationale) vestigingen op financieel gebied.  

Wie ben jij?  
Om deze functie succesvol te kunnen uitvoeren, herken je jezelf in onderstaande.  

• Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding, bij voorkeur bedrijfseconomie;  

• Je hebt minimaal 3 jaar vergelijkbare werkervaring;   

• Je het kennis en ervaring met IFRS;  

• Je hebt een sterke affiniteit met administraties;  

• Je bent die iemand met verantwoordelijkheidsgevoel, die proactief meedenkt en denkt in 
oplossingen;   

• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent in staat om met tijdsdruk en deadlines om te gaan;  

• Je bent communicatief sterk en beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal mondeling 
en schriftelijk;  

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een zelfstandige en afwisselende functie. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de 
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie.  
 
Herken je jezelf in bovenstaande, richt je sollicitatie aan:  

Iribov BV Nederland 
Middenweg 591b 
1704 BH Heerhugowaard 
T: +31 (0)72 5742427 
E: hr@iribov.com 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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