FINANCIAL CONTROLLER
ORGANISATIE
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in een internationale omgeving. Koninklijke
Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde merken fabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Bijna 400
ambitieuze en gemotiveerde medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de
categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de consumenten en klanten.
Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.
De afdeling Control en Accounting is op zoek naar een:
FINANCIAL CONTROLLER
POSITIE
De afdeling Control en Accounting bestaat uit 13 medewerkers verdeeld over Finance-, Commercieel- en Fabrieks-control, die zich
bezig houden met het uitvoeren van de volledige bedrijfsadministratie, het bewaken van de financiële processen en het verzorgen van
interne en externe rapportages voor Verkade. Binnen de Nederlandse organisatie heeft de Financial Controller regelmatig contact met
de verschillende budgethouders van bijvoorbeeld Sales & Marketing, HR en IT.
Je rapporteert in deze rol aan de Finance Manager, Joost Ouwendijk.
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
Het management voorzien van financiële informatie;
Mede verantwoordelijk voor de periodieke financiële afsluiting;
Het beheren van commerciële overheads in samenwerking met budgethouders;
Het budgetproces financieel ondersteunen en het maken van de benodigde rapportages;
Uitvoeren van cash forecasts en working capital analyses;
Bewaken van de AO/IC en begeleiden van audits;
Actief samenwerken met Finance collega’s in Europa;
Fungeren als vraagbaak voor alle afdelingen ten aanzien van financiële vraagstukken.
PROFIEL KANDIDAAT
Je bent een enthousiaste en gedreven teamplayer, die ons Finance team wil komen versterken. Als Financial Controller ben je zowel
analytisch als communicatief sterk. Je kan beschreven worden als flexibel en resultaatgericht en bent in staat om autonoom te werken.
Je hebt een kritische blik en bent altijd bezig met het verbeteren van de processen.
MUSTHAVES
Een afgeronde WO opleiding, richting bedrijfskunde;
Relevante werkervaring in finance/accounting, in een FMCG omgeving is een pre;
Ambitieus, nieuwsgierig met doorgroeipotentieel in de organisatie;
Ervaring met ERP systemen (JDE/SAP);
Positief, gedreven en een hands-on mentaliteit;
Uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden (vloeiend Nederlands en Engels is een must!

Plaats
Ervaring

Zaandam
2+ Jaar

CONTACT PERSOON
Claartje Eeuwen
Junior Consultant
Claartje.eeuwen@hillarystep.nl
+31 (0) 6 12 11 15 91
Bezoek ons online voor meer informatie: https://hillarystep.nl/job/financial-controller/

