
Parttime Assistant Controller met commerciële mindset (+/- 20 uur p/w) 

 
 
 
 

Bedrijfsprofiel 

 

A.E.T. Europe B.V. (A.E.T.) is een onafhankelijk Nederlands cybersecurity bedrijf. 
We leveren state-of-the-art oplossingen voor onze klanten in binnen- en buitenland. 
Onze klanten zijn wereldwijd gevestigd en bestaan o.a. uit overheden, banken en zorg. 
Deze sectoren bedienen we vanuit onze kantoren in Amsterdam, Arnhem, Porto, Belgrado en 
Brazilië. Bij A.E.T. werken we met een enthousiast team van 50 personen om onze visie uit 
te dragen. 
We geloven niet alleen dat jouw wereld altijd toegankelijk moet zijn. We zijn ook vastbesloten 
om deze toegang gemakkelijk en veilig te maken. In deze digitale tijd is beveiliging onze 
belangrijkste focus geworden. Door onbeperkte, veilige en gemakkelijke toegang tot jouw 
wereld te creëren, zorgen we ervoor dat je de controle hebt om je eigen wereld te beheersen. 
Jij en niemand anders. 
Help je mee? 
 
Je vindt het leuk om controle te hebben en houden over de financiële administratie. Je weet 
hoe je dingen correct en accuraat moet vastlegggen zodat er later geen verrassingen komen. 
Daarnaast ben je collegiaal en help je bij voorkomende werkzaamheden. 
Zie jij jezelf al werken in een “veilige” omgeving? 
 
 

Functieprofiel Het takenpakket bestaat uit: 
 

• Salesondersteuning, orderverwerking en het aanmaken van offerte’s; 

• Facturatie; 

• Beheren van het inkoopproces; 

• Correct administreren van contractverlengingen; 

• Voorraadbeheer; bestellen, ontvangen en verzenden van goederen; 

• Ondersteunende werkzaamheden inzake periodieke afsluitingen en controles. 
 
 

Kandidaatprofiel De ideale kandidaat: 

• Heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau; 

• Is in staat om eigen mening te ventileren en te motiveren binnen het team waarin 
hij/zij werkt; 

• Werkt projectmatig. 
 
 
De ideale kandidaat heeft de volgende bagage bij zich: 

• Ervaring en/of affiniteit met: 

• MS Office365; 

• Exact Synergy en Exact Globe ( CRM en Financieel systeem); 

• Bij voorkeur werkervaring in een technische of IT omgeving; 

• Vloeiend in Engelse en Nederlands taal en geschrift; 

• Gemotiveerd, sociaal en pro-actief; 

• Flexibel. 
 
 

Kerncompetenties • Accuraat en gericht op kwaliteit; 

• Communicatief en verbindend; 

• Wendbaar en zelfstartend; 

• Transparant en integer. 
 
 


