Vacature: Business Controller Supply Chain
Werken bij Van Oers United B.V. betekent werken in een dynamische organisatie met ambitieuze
collega’s. Als Business Controller Supply Chain ben je verantwoordelijk voor een divers
takenpakket, je denkt mee op hoog niveau en zorgt ervoor dat Supply Chain doelen worden
gerealiseerd. Dit doe je in samenspraak met jouw collega controllers in Nederland, Marokko en
Senegal en je zal regelmatig naar het buitenland reizen. Klinkt dit als een functie die bij jou past?
Reageer dan snel want dan zijn we op zoek naar jou!

Jouw taken







Adviseren (actief en kritisch) van de directeur, lokale controllers en de afdeling
Supply Chain over diverse businessplannen -en projecten;
Leveren van een waardevolle bijdrage aan business projecten;
Opstellen en analyseren van periodieke planningen, budgetten, rapportages,
forecasts en kostprijsberekeningen;
Opstellen en optimaliseren van managementinformatie.
Ondersteunen in besluitvorming en (financiële) planning op basis van analyses;
Doen van voorstellen voor de verdere ontwikkeling en beheersing van rapportages,
procesoptimalisatie en het managementinformatiesysteem;

Wat neem jij mee?







Minimaal HBO bachelor in financiële, bedrijfskundige of logistieke richting;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift,
Franse taal in woord en geschrift is een pré;
Minimaal 3 jaar werkervaring in de functie van Controller of vergelijkbaar;
Fulltime beschikbaar (38 uur);
Uitstekende beheersing MS Office Pakket, ERP systeem (voorkeur JD Edwards) en
Business Intelligence (bij voorkeur Oracle);
Bereid om regelmatig naar het buitenland te reizen (+/- 1 keer per maand),
internationale werkervaring is een pré.

Competenties








Analytisch;
Zelfstandigheid
Resultaat en commercieel gericht;
Overtuigingskracht;
Motiveren van anderen;
Plannen en organiseren;
Multicultureel bewustzijn.

Wat biedt van Oers United?





Ruimte voor opleiding en ontwikkeling;
Een informele en persoonlijke werksfeer;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
In 2018 iedere twee weken een groentepakket.

Wie is van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond
verse groenten, actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft
eigen teeltlocaties in onder andere Nederland, Marokko, Ethiopië en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met
elkaar in om hen zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit
producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers United
ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van Oers
United.

Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding
zullen werknemers worden gevraagd om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag aan
te leveren zonder bezwaar.

Reactie
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan zien we uw motivatiebrief met CV met
belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder
vermelding van de vacature ‘Business Controller Supply Chain’.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

