Vacature: Financial Controller
De onderneming
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaar rond verse
groenten. Het bedrijf is al decennialang actief op de Europese markt en daarbuiten. De intensieve
samenwerking met eigen- en collega teeltbedrijven staat bij Van Oers United garant voor de kortst
mogelijke en snelste keten, hetgeen resulteert in optimale versheid. Van Oers United heeft onder
andere eigen teeltlocaties in Nederland, Marokko en Senegal. Centraal binnen onze onderneming
staan kundige vakmensen die iedere dag tegemoet komen aan de wensen en eisen van onze klant.
Het bieden van optimale beschikbaarheid, excellente kwaliteit en efficiëntie in combinatie met een
uitstekend serviceapparaat zorgt ervoor dat Van Oers United iedere dag weer haar afnemers blijft
verrassen. Kernwoorden binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid.
Van Oers United ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes en de
groei van onderneming. Wij op zoek naar een nieuwe collega op de afdeling Control.

Financial Controller
Taken en verantwoordelijkheden:







Opstellen en analyseren van periodieke (afdelings-)rapportages, budgetten en forecasts voor
de nationale organisatie;
Consolidatie en analyse van de rapportages, budgetten en forecast van de internationale
organisatie;
Ondersteunen bij het professionaliseren van de planning & control cyclus;
Opstellen van de jaarrekeningen en meewerken aan de bijbehorende accountantscontrole;
Optimaliseren van de administratieve organisatie en de interne beheersing;
Het verder ontwikkelen en beheersen van management informatiesystemen;

Functie-eisen





Minimaal HBO - opleiding in een economische of financiële richting
Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een handels- of
productieomgeving
Beheersing van de Nederlandse en Engelse talen in woord en geschrift. Daarbij is Frans pré.
Goede kennis van en ervaring met ERP systemen, Business Intelligence (bij voorkeur Oracle)
en uitstekende kennis van Microsoft Office programma’s

Competenties



Samenwerken
Zelfstandig





Analytisch vermogen
Resultaatgericht en accuraat
Plannen en organiseren

Wat biedt van Oers United?





Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zowel binnen het eigen vakgebied als daarbuiten
Een informele, persoonlijke werksfeer.
Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure .

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 ‘Financial Controller’.

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

