Vacature: Business Controller
Farming
Werken bij van Oers United betekent werken in een dynamische organisatie met ambitieuze
collega’s. Klinkt dit als een werkomgeving die bij jou past? Dan zijn we op zoek naar jou!
Als Business Controller Farming werk je samen met teeltmanagers en lokale business
controllers in Nederland, Marokko en Senegal. Jij zorgt ervoor dat teeltdoelen worden
gerealiseerd, denkt mee op hoog niveau en helpt collega’s om kansen te zien, resultaten
te begrijpen en hier op in te spelen.

Jouw taken








Adviseren van de directeur farming, afdeling production en sourcing en lokale
controllers bij verschillende teelt gerelateerde projecten om duurzame groei van
de organisatie te stimuleren;
Analyseren en opstellen van periodieke rapportages en kostprijsberekeningen ten
behoeve van het ontwikkelen van de businessplannen;
Ondersteunen in de besluitvorming en financiële planning aan de hand van
analyses van bijvoorbeeld teeltresultaten, projecten, trends, kostenprijzen en
efficiency van de werkprocessen;
Mede verantwoordelijk voor het opstellen van jaarplannen, budgetten en
forecasts;
Opstellen en optimaliseren van managementinformatie.

Wat neem jij mee?






Beheersing van de Franse taal en Engelse taal in woord en geschrift is een must.
Beheersing van de Nederlands taal is optioneel;
Minimaal bachelor in economische of financiële richting;
Minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bekendheid met business
control, administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen;
Uitstekende beheersing MS Office Pakket, ervaring met ERP systeem is een pré;
Bereidheid tot reizen voor 50% van de werktijden naar Marokko en Senegal.

Competenties





Analytisch
Zelfstandig
Aanpassingsvermogen
Overtuigingskracht

Wat biedt van Oers United?






Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming;
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling binnen het eigen vakgebied;
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 Nederland, Marokko 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 Farming’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

