Wij zijn op zoek naar een

Financial
controller

Flevoplant is op zoek naar een ﬁnancial controller. Om de verdere groei
te kunnen realiseren werken we hard aan innovatie van onze processen,
verduurzaming van ons bedrijf en het verder verbeteren van de kwaliteit
van onze producten en dienstverlening. Ben jij resultaatgericht en kun jij
die ﬁnanciële verslaglegging eﬃciënt en zorgvuldig vormgeven? Heb jij
daarnaast kennis van zaken en word je enthousiast van data en het maken
van goede stuur- en managementrapportages? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Flevoplant
is een familiebedrijf uit Ens dat
al sinds 1958 toonaangevend
is in het vermeerderen en
opkweken van aardbeiplanten.
De aardbeiplanten worden in

In de functie als ﬁnancial controller ben je als MT lid eindverantwoordelijk voor

Ens en omgeving vermeerderd

de afdeling Finance (2 fte). Je bent een kritische sparringpartner, zowel intern als

en opgekweekt.

extern en rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. Daarnaast heb je
nauw contact met de andere afdelingen en directie op het gebied van budgetten,
projecten, management- en stuurinformatie.

Jij bent verantwoordelijk voor...
het realiseren van een betrouwbare ﬁnanciële administratie en verslaglegging voor de holding en dochterondernemingen, volgens de
interne richtlijnen en wettelijke vereisten;
jaarafsluiting en accountantscontrole;
ﬁnanciële informatie voor het MT en bereidt met hen het ﬁnanciële
beleid voor;
advies over de risico’s en het verbeterpotentieel binnen projecten;
het inrichten en optimaliseren van management informatie en analyses.

Jij beschikt over

Solliciteren?

HBO werk- en denkniveau.

Stuur je motivatie en cv naar

Goede kennis en vaardigheden van Exact en/of Navision, Oﬃce 365 en BI tools.

Petra van Veen (HR):

Analytisch sterk, accuraat, besluitvaarding, innovatief en je hebt kennis van
ﬁnanciële processen en automatisering hiervan.

petravanveen@ﬂevoplant.nl of
bel naar (0527) 251527.

Goede communicatieve- en sociale vaardigheden.

Meer weten?
Jij krijgt
Een uitdagende, veelzijdige en verantwoordelijke fulltime job binnen
een enthousiast team en dynamisch bedrijf. Er is veel ruimte voor eigen
inbreng en initiatief om ons bedrijf op het gebied van Finance & Control

Neem dan contact op met
Anton koops, (Algemeen
Directeur):
antonkoops@ﬂevoplant.nl of
bel naar 0527 251527.

future-proof te maken en jezelf te ontwikkelen. Een assessment kan onderdeel van het sollicitatieproces uitmaken.

www.ﬂevoplant.nl

/Flevoplant

