
 

 

Vacature: Controller 
 

Florent groeit en professionaliseert. Daarom zijn wij per direct op zoek naar een Controller. Je 

bent in deze rol medeverantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de 

administratie. Het is bovendien jouw taak de financiële en administratieve processen te 

optimaliseren voor een interne en externe dienstverlening van de hoogste kwaliteit. Word jij 

hier enthousiast van én ben je zorgvuldig, analytisch maar ook pragmatisch? Lees dan 

verder. 

Voorbeelden van werkzaamheden die je gaat verrichten zijn: het opstellen van de omzet- en 

kostenbegroting, het bewaken van het budget, het analyseren en presenteren van 

managementinformatie en het verschaffen van inzicht in onze financiële performance. 

Verder ben je het eerste aanspreekpunt voor externe partijen zoals de accountant en de 

Belastingdienst. 

Wie zoeken wij? 
Onze nieuwe Controller heeft een passie voor cijfers, een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

en is ondernemend en betrokken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je proactief bent. 

Je signaleert aandachtspunten, stelt kritische vragen en weet vervolgens de juiste 

optimalisaties door te voeren. Zo draag jij jouw steentje bij aan de professionalisering van 

Florent. Ten slotte ben je een goede gesprekspartner voor íedereen in de organisatie.  

 Lisette Rikkers (COO): “De uitdaging in deze rol is dat je zowel op 

operationeel niveau actief bent als adviseert op strategisch niveau. 

Voor mij is een pragmatische en service- en oplossingsgerichte 

instelling dan ook essentieel.”  

Het team 
Als Controller rapporteer je aan het Dagelijks Bestuur en stuur je onze Financieel Medewerker 

aan. Je werkt nauw samen met zowel partners, advocaten als andere stafleden. De cultuur 

bij Florent is informeel, hands-on en persoonlijk. Dit betekent voor ons ook gezelligheid zoals 

kantoorlunches en borrels, plus een jaarlijkse skivakantie, een zomerfeest en een Nieuwjaars 

cabaret! 
 

Wat vragen wij? 

✓ Een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld richting Accountancy, Bedrijfseconomie 

of Bedrijfskunde met de specialisatie Finance & Control 

✓ Minimaal 4 jaar relevante werkervaring (als controller) in de zakelijke dienstverlening, 

bij voorkeur in de advocatuur 

✓ Kennis en ervaring met software pakketten zoals Basecone, Twinfield, LegalSense en 

Visionplanner of soortgelijk 

✓ Goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift 

Wat bieden wij? 

✓ Een marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring 

✓ 32- tot 40-urige werkweek 

✓ 25 vakantiedagen op fulltime basis 

✓ Mogelijkheid tot thuiswerken 

 



 

 

Over Florent 

Florent is een corporate boutique. We vinden dat je op je advocaten mag blijven rekenen en 

zijn er daarom op alle cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming. We 

focussen ons op de geïntegreerde combinatie van M&A, litigation en faillissementen en 

herstructureringen. Daarnaast adviseren wij op het gebied van vastgoed- en 

omgevingsrecht. We leveren juridisch advies op topniveau, in een persoonlijke setting en 

tegen concurrerende tarieven. We blijven aan boord, bij elke stap. Van start-up tot 

investeringsronde, van overname tot litigation en van financiële tegenwind tot exit.  

 

Interesse? 

Je motivatiebrief met Curriculum Vitae kun je richten aan Emilie Talsma  

(HR Manager): emilie.talsma@florent.nl.  

 

Eerst nog vragen? 

Meer informatie over onze collega’s en ons kantoor vind je hier. Voor 

meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Lisette Rikkers (Chief 

Operating Officer): lisette.rikkers@florent.nl of +31 6 38 07 24 50. 

 

 

Sollicitatieproces 
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