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Financial Controller (32 tot 40 uur per week) 
 
Wil jij graag een bijdrage leveren aan het verder structureren en vormgeven van de financiële afdeling 
binnen een groeiende organisatie? In een informeel bedrijf waar echt aandacht is voor de 
medewerkers? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Functie 
Als Financial Controller bij RoboPharma in Waalwijk, onderdeel van Capsa Healthcare, ben je niet 
alleen verantwoordelijk voor de controllerstaken zoals het voorbereiden van de maandcijfers en de 
maandafsluiting, maar ook voor de operationele aansturing van de administratieve medewerkers die 
met al hun vragen bij jou terecht kunnen. Daarnaast behoren ook werkzaamheden zoals BTW 
aangifte, loonbelastingbetalingen en verkoopfacturen tot je takenpakket. Je hebt veel contacten met 
anderen binnen de organisatie om de juiste input voor de rapportages te krijgen. Dit maakt jouw werk 
extra afwisselend. 
Samen met de Financial Manager overzie je alles op het gebied van finance en denk je mee over 
standaardisatie en structuur in onze dynamische organisatie, zoals het mee opzetten, uitvoeren en 
blijven verbeteren van de maandelijkse rapportagestructuur. Je goede ideeën kan je zeker kwijt en 
worden gewaardeerd. Je wordt onderdeel van een groot geheel, maar komt te werken binnen een 
hecht team. 
 
Verantwoordelijkheden 
Vanwege de groeiende omvang van onze organisatie, is het belangrijk een professionaliseringslag 
door te voeren. Het samenwerkingsverband met Capsa Healthcare zorgt voor een versnelling van dit 
proces. Deze nieuwe functie is dan ook ontstaan om samen met de Financial Manager deze slag te 
maken. Samen ben je verantwoordelijk voor: 
• Controleren en analyseren van de boekingen binnen de gehele financiële administratie; 
• Het verder uitbouwen en opstellen van accurate maandelijkse financiële rapportages en analyses; 
• Verbeteren van administratieve organisatie en interne controle; 
• Bewaken van risico’s, liquiditeiten en werkkapitaal; 
• Toezien op interne kostenverrekeningen, btw-aangiftes, budgettering, de jaarrekeningen en 
meerjarenplanningen; 
• Gevraagd en ongevraagd aanleveren van decision support/ management advies en 
verbetervoorstellen; 
• Operationele aansturing administratieve medewerkers; 
• Ondersteuning bieden bij het jaarrekening proces; 
 
Geboden wordt 
• Een zelfstandige, veelzijdige en verantwoordelijke functie in een ambitieus en ondernemend bedrijf 
met uitstekende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. Door de verschillende processen en 
de mensen met wie je werkt, is echt geen dag hetzelfde; 
• Een informele, no nonsens werkomgeving waarin resultaat telt, en waar vooral ook respect voor 
elkaar is en een goede, warme sfeer; 
• Leuke afleiding, zoals regelmatig verse soep in de kantine, de vrijdagmiddagborrel, de  
jaarlijkse BBQ en als je wil een potje tafeltennis in de pauze; 
• De beschikking over een laptop en smartphone; 
• Een zeer goede pensioenregeling, een reiskostenvergoeding en 8% vakantietoeslag; 
• Prima overige arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris dat past bij jouw werk- en denkniveau en 
ervaring; 
• Een jaarcontract met de intentie tot omzetting naar onbepaalde tijd. 
 
Wat vragen wij 
• Je beschikt over een HBO/ WO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding in 
de financiële richting Accountancy of Bedrijfseconomie; 
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• Daarnaast heb je minimaal 8 tot 10 jaar recente relevante werkervaring bij voorkeur opgedaan in het 
bedrijfsleven. Ervaring binnen een technische omgeving is een pré; 
• Je kan mensen enthousiasmeren, beschikt over uitstekende communicatieve en sociale 
vaardigheden. Je bent hands on, zelfstandig, proactief en oplossingsgericht; 
• Tenslotte ben je internationaal georiënteerd en beheers je de Engelse taal zeer goed. 
 
Bedrijfsprofiel  
RoboPharma staat bekend om innovatieve, klantgerichte systemen en service op het gebied van 
apotheekautomatisering. We zijn marktleider in Nederland en breiden met succes uit in andere delen 
van de wereld. De producten onderscheiden zich op accuraatheid, snelheid en betrouwbaarheid. 
RoboPharma is onderdeel van Capsa Healthcare uit Columbus USA, een internationaal, dynamisch 
en groeiend bedrijf.  
 
Ontwikkeling 
Streef jij ook naar een duurzame arbeidsrelatie en persoonlijke ontwikkeling? Wij investeren graag in 
een assessment waarbij een extern specialist meekijkt hoe goed je bij ons past en wat jij nodig hebt 
om jouw talenten te laten zien. Daarnaast hebben wij een aantal coaches die jou kunnen helpen bij 
het vormgeven en opvolgen van de stappen die jij wilt zetten. 
 
Interesse? 
Klinkt het bovenstaande interessant, dan komen we graag met jou in gesprek om te kijken of jouw 
wensen en ambities aansluiten bij de mogelijkheden binnen onze organisatie. We ontvangen graag 
jouw CV en motivatie op sollicitatie@robopharma.com. 
Voor vragen of meer informatie kan je bellen naar Karin van Roij, 06-30374207. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


