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Bedrijfsprofiel Cable Connectivity Group en Distributie Nederland 

 

De Cable Connectivity Group (“CCG”) is opgericht in 2019 nadat de industriële kabel activiteiten zijn 

gekocht van het Nederlandse beursgenoteerde bedrijf TKH Group N.V. Deze activiteiten zijn 

samengevoegd onder CCG om meer focus te creeëren op winstgevende groei in specifieke 

marktsegmenten op basis van samehang en commerciële synergie tussen de bedrijven. CCG heeft 

ongeveer 750 mensen in dienst en wordt aangestuurd in drie business units: Distributie, Assemblage en 

Productie. CCG heeft een wereldwide klantenbasis in verscheidende marksegmenten zoals oa: 

Machinebouw, Agri, kranen en liften, gezondheidszorg, infrastructuur, vliegtuig en ruimtevaart. De 

Groep heeft tientallen jaren van ervaring in het ontwerp en gebruik van technologie rondom kabels 

waarbij sommige bedrijven hun geschiedenis zelfs beginnen in 1933.  

(https://www.cableconnectivitygroup.com/).  

 

 

 
 

CCG Distribution BeNeLux.  

Wij zijn een internationale, vooruitstrevende speler in de markt voor speciaal kabels en 

connectiviteitsoplossingen met meer dan 100 jaar ervaring. In de Benelux staan wij met ruim 80 

medewerkers iedere dag klaar om onze klanten te ontzorgen als het gaat om connectiviteit. Wij 

geloven in de talenten van onze collega’s en bieden iedereen de kans zichzelf te ontwikkelen. Of dit 

nu gaat om een commerciële, logistieke of staffunctie, in Nederland of België: bij CCG Distribution 

Benelux levert iedereen een unieke bijdrage!  

 

Sinds augustus 2019 zijn wij, Jobarco, Elspec (sinds mei 2019 gefuseerd met Jobarco) & Pantaflex, als 

Nederlandse distributiepartners onderdeel van de Cable Connectivity Group. Alle drie de bedrijven 

bundelen meer dan 150 jaar expertise en werken nu gezamenlijk vanuit één locatie in Benthuizen (Zuid-

Holland). Jobarco (1933) is het Nederlandse kabelbedrijf en Pantaflex (2003) vult het assortiment 

perfect aan met kabelaccessoires. Met de diensten van Elspec (1967) focussen wij ons op een 

toekomstgericht én schaalbaar beheerplatform om lichtmasten, parkeerfaciliteiten, en andere 

stedelijke diensten te kunnen bedienen en te digitaliseren. 

 

Met de bundeling van de knowhow van deze 3 bedrijven, bieden wij gezamenlijk een breed en 

aanvullend portfolio, waarmee wij als Nederlandse distributiepartner vele soorten producten en 

diensten kunnen leveren binnen de Benelux en Duitsland. 
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De positie controller Distributie Nederland en CCG Holding 

 

Als controller ben je de rechterhand van de Manager Finance & Control. CCG is private equity (PE) 

owned en is bezig met een dynamische verandering naar verdere professionalisatie. Je bent mede 

verantwoordelijk voor de accounting, reporting en control van de distributie entiteiten als ook CCG 

Holding. Dat wil zeggen een uitvoerende en controlerende taak ten aanzien van de financiële 

verwerking van transacties, statitische en BTW rapportages. Daarnaast is de analyse van verkoop- en 

inkoopresultaten en historische- en toekomstige kasstroomoverzichten van groot belang om de juiste 

inzichten te kunnen geven aan het management team. Een goede kandidaat neemt tevens 

eigenaarschap voor verbeterprojecten rondom bedrijfsprocessen en ERP. Naast de 

verantwoordelijkheden bij Distributie Nederland heeft de controller ook de verantwoordelijkheid voor 

het voeren van de administratie van CCG Holding en voorbereidende werkzaamheden voor de 

algehele consolidatie en rapportage van de groepsresultaten naar het bestuur en aandeelhouders 

van de onderneming. Op termijn zijn er volop kansen om door te ontwikkelen op ‘internal audit’ 

achtige werkzaamheden op deelnemingen. 

 

De controller rapporteert aan de Manager Finance & Control van Distributie Nederland en een dotted 

line naar de Group Controller van CCG. Beide zijn Registeraccountant en ervaren finance 

professionals. Naast de Manager Finance & Control en de controller is er 2 FTE voor het voeren van de 

transactionele administratie (PtP, OtC etc) en vormt het team dus 4 FTE. De Manager Finance & Control 

rapporteert aan de CFO van CCG. Standplaats Benthuizen, nabij Zoetermeer. 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Assisteren met de boekhouding van Jobarco BV en Pantaflex BV en daarmee met de afsluiting 

per maand/kwartaal/jaar. 

• Overzicht van de debiteuren en crediteuren activiteiten. 

• Nadenken over verbeteringen binnen het financiële proces 

• Het maken en verbeteren van maandelijkse rapporten per bedrijf, verkoop en inkoop per 

marksegment/ klant etc 

• Het voorbereiden van de externe accountantscontrole door EY 

• Voorbereiden van de wekelijkse kasstroom rapportage per bedrijf. Op Groepsniveau, controle 

en opmaak van de geconsolideerde rapportage. 

• Voeren van de administratie van CCG Holding 

• Onderhoud van rechten in de ABN bankapplicatie 

• Ondersteunen van de Group Controller voor ten aanzien van consolidatie werkzaamheden 

(o.a. intercompany eliminaties, fx, controle van verloopschema’s en overige informatie) 

 

Doorgroei mogelijkheden: Bij goede persoonlijke ontwikkeling ontstaat de mogelijkheid om 

aanvullend de volgende taken uit te voeren: 

• Assisteren met het opmaken van de IFRS jaarrekening van de gehele groep, inclusief 

toelichtingen en overige informatie, inclusief samenwerking met de accountant 

• Assisteren in de bewaking en documentatie van fiscale positie en transfer pricing file van de 

Nederlandse fiscale eenheid inclusief samenwerking met Deloitte. 

• Operationele- of balans audits van de (buitenlandse) deelnemingen 
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Opleiding en kwalificaties 

 

• Een relevante HBO of WO opleiding afgerond binnen Finance.  

• Kennis van Dutch Gaap en IFRS om daarmee aan de group accounting policies te voldoen. 

• Kennis van de administratieve organisatie en interne beheersing rondom bedrijfsprocessen. 

• Minimaal vier jaar werkervaring van een all-round GL of een Big 4 accountantskantoor. 

• Perfecte beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, elke andere taal geeft voordeel in 

het sollicitatieproces. 

• Goede kennis van Microsoft Excel en handig genoeg om nieuwe softwareprogramma’s snel 

aan te leren. 

Skills: 

• Analytische vaardigheden en conceptueel denkvermogen. 

• Energie en drive 

• Je kan in een professionele doch hands-on organisatie goed je weg vinden. Teamplayer. 

• De drang om processen te verbeteren d.m.v. een kritische denkwijze  

• Integriteit en eerlijkheid. Goed om kunnen gaan met confidentiële informatie. 

• Tevens niet bang om je mening te geven richting andere teamleden en leidinggevenden 

Aanbod 

• Afhankelijk van de ervaring en opleiding een maandelijks salaris tussen de € 3.500 tot € 4.500 

bruto per maand. 

• Een dynamische werkomgeving, een duidelijk lange termijn plan, specifiek voor jouw 

persoonlijke groei binnen de organisatie 

• 25 verlofdagen per jaar op basis van een fulltime contract (40 uur per week); 

• Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer; 

• Volop trainings-, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden in overleg; 

• Premievrije pensioenregeling, met de mogelijkheid om extra bij te sparen 


