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KS Industries is een familiebedrijf gevestigd in Moerdijk. KS Industries fungeert als de holding voor een 
groep van zeven zelfstandige groeiende bedrijven (Business Units) die elk hun eigen unieke 
marktpositie innemen in de wereld van stalen profielen. Enerzijds profiteren de Business Units van 
elkaars kennis en expertise, anderzijds bedienen zij hun eigen klanten. Er is sprake van een optimale 
dienstverlening tegen de juiste prijs/kwaliteit verhouding. 
 
Of het nu gaat om complete systeemoplossingen, het leveren van (band)staal, het produceren van 
stalen maatwerkprofielen of logistieke dienstverlening, KS Industries is in staat om voor elke 
klantvraag een oplossing te bieden. heeft een omzet van circa € 200 mln. en is zowel in Nederland als 
internationaal actief. Klanten zijn o.a. werkzaam binnen de logistiek, e-commerce, data centers of solar 
industrie. De circa 265 medewerkers zijn dagelijks binnen de groep actief om de meest efficiënte 
oplossing voor klanten te realiseren vanuit de kernwaarden betrouwbaarheid, daadkracht, 
oplossingsgerichtheid en samen. Zie ook: www.ksprofiel.com / www.ksworks.com.  
 
Bij KS Industries is op het niveau van de holding een vacature ontstaan voor de positie van: 
 

GROUP CONTROLLER 
 

Analytisch       Dienstverlenend       Helicopterview       Coachend 
 
Binnen KS Industries opereren de Business Units zelfstandig met een eigen General Manager die 
autonoom verantwoordelijk is voor het resultaat. De groepsstrategie en de kaders waarbinnen de 
Business Units moeten ondernemen en rapporteren worden vastgesteld op groepsniveau. Ook 
faciliteert KS Industries vanuit de holding de Business Units op het gebied van o.a. HR, IT, Legal en 
Finance. 
De Business Units hebben elk hun eigen finance afdeling, geleid door een financieel manager welke 
hiërarchisch rapporteert aan de General Manager en zorgt voor de periodieke financiële rapportages 
aan KS Industries.  
De Group Controller heeft een functionele lijn naar de financieel managers van de Business Units en 
rapporteert zelf aan de CEO van KS Industries (DGA). Hij/zij is tevens onderdeel van het Management 
Team, waarin de CEO samen met de General Managers zitting hebben. 
Daarnaast geeft de Group Controller leiding aan het finance team op het niveau van de holding (2 fte). 
Als Group Controller ben je primair verantwoordelijk voor een betrouwbare, stabiele en uniforme 
financieel administratieve organisatie en de planning- en control cyclus. Tevens is de Group Controller 
verantwoordelijk voor een adequate financiering op groepsniveau en alle interne geldstromen inclusief 
het organiseren van het werkkapitaalbeheer richting de Business Units.   
Samen met je team stel je de geconsolideerde rapportages op incl. liquiditeitsbegroting alsmede de 
rapportages voor extern belanghebbenden.  
 
Je stelt de kaders vast voor de Business Units waarbinnen zij moeten rapporteren en bewaakt dat zij 
maandelijks hun financiële rapportages en KPI’s rapporteren. Deze worden door jou en je team 
geanalyseerd waarbij je tijdig aan de bel trekt bij het niet realiseren van de overeengekomen 
doelstellingen. Je bewaakt hierbij de belangen van KS Industries. 
De periodieke geconsolideerde rapportage en kwalitatieve toelichting daarop in het groepsoverleg 
worden door jou op adequate wijze uitgevoerd, waarbij je je als een kritische, maar constructieve 
business partner opstelt. Daarnaast coördineer en bewaak je het jaarafsluitingsproces en bereid je de 
geconsolideerde jaarrekening voor. Uiteraard draag je ook  zorg voor de coördinatie van de begrotings- 
en budgetteringscyclus inclusief forecast en bewaak je de uniformiteit daarvan in de organisatie, 
evenals de communicatie daarover. 
Als Group Controller zorg je ervoor dat de groep over de juiste financiële IT-tools beschikt en helpt deze 
te optimaliseren. 
 
 

http://www.ksprofiel.com/
http://www.ksworks.com/
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Een belangrijke rol is het verder initiëren en verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening. 
In het groepsoverleg draag je op proactieve wijze bij aan de besluitvorming door middel van adequate 
risico- en investeringsanalyses en bijbehorende scenario’s. De Group Controller is tevens 
aanspreekpunt voor externe partijen als banken en verzekeraars.  
 
Ervaringsprofiel 
• Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op hbo-/academisch niveau  
• Minimaal 5 jaar ervaring in een eindverantwoordelijke controlling positie binnen een 

holding/werkmaatschappij structuur 
• Brede ervaring binnen een industriële omgeving; van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de 

supply chain en de diversiteit daarin snel weet te doorgronden 
• Meer dan gemiddelde kennis en ervaring met financial control en AO/IC 
• Aantoonbare business control ervaring 
• Affiniteit met financiële IT-tools 
• Grote affiniteit met operational excellence met een drive om gezamenlijk tot optimalisatie te komen 
 
Competentieprofiel 
• Teambuilder, streeft naar gezamenlijke doelen 
• Communicatief sterk, overtuigend met impact op inhoud en relatie 
• Kritische sparringpartner met een constructieve houding 
• Resultaat- en oplossingsgericht 
• In staat om collega’s naar een hoger niveau te brengen 
• Zeer pragmatische professional 
 
Wat bieden we? 
• Een prachtige, brede finance rol binnen een multidisciplinaire onderneming 
• Een prima arbeidsvoorwaardenpakket inclusief opleidingsmogelijkheden 
 
Interesse? 
Herken je je in dit profiel en ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv en motivatie naar: werving@kruger.eu 
onder vermelding van Group Controller KS Industries. Voor vragen of aanvullende informatie kun je 
contact opnemen met Frank van der Hagen of Suzan van de Bilt van Kruger Executive Search via  
010 - 212 1922. 
 
Sluitingsdatum van deze vacature is 6 maart 2023. 
Een (online) assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure 
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