FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTROLLER
Functienaam:
Standplaats:

Controller
Harderwijk

Finanxe is namens Premium Petfood Brands op zoek naar een controller. Begrijp jij dat commercieel
belang vaak de drijfveer is? Ben jij die ondernemende en zelf startende controller om deze
handelsonderneming verder te ontwikkelen op het gebied van finance? Lees dan snel verder over deze
uitdagende functie!
Over de functie
In verband met het vertrek van de huidige controller zijn wij op zoek naar een opvolger. In deze functie
maak je deel uit van een jong en snelgroeiend bedrijf. Premium Petfood Brands kenmerkt zich door
korte lijnen, een enorme drive en goede teamspirit. Premium Petfood Brands heeft voor de komende
jaren een duidelijk doel om te groeien en de markt te veroveren. Om deze groei te kunnen realiseren
heeft Premium Petfood Brands een ervaren controller nodig. Je bent eindverantwoordelijk voor de
gehele financiële administratie en maakt deel uit van het MT. Je wordt in hierin ondersteund door een
ervaren administrateur en financieel administratief medewerker.
Je takenpakket is onder andere:
• Verantwoordelijk voor de financiële administratie:
• Controle grootboek
• Controle maandafsluiting
• Controle balansspecificaties
• Verantwoordelijk voor de personeelsadministratie
• Verantwoordelijk voor de planning&control cyclus:
• Begroting
• Budget
• Forecast
• Naandrapportages
• Jaarrekening
• Verantwoordelijk voor commerciële rapportages en analyses
• Analyses omzet, brutomarge, kosten, werkkapitaal, liquiditeit
• Begeleiden accountantscontroles
• Opstellen jaarplannen finance
• Deelname aan strategievorming
• Verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille
• Leiding geven aan de afdeling finance
• Monitoren en bijstellen AO/IC
• Uitvoeren/leiden verbeterprojecten op het gebied van Finance
Functie-eisen
• Afgeronde HBO opleiding op gebied van Finance (SPD, HEAO BE)
• Post-hbo controllersopleiding is een pré
• Een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie
• Ervaring met handelsonderneming, retail is een pré

•
•
•
•

Gevorderde kennis van excel
Ervaring met Exact Globe is een pré
Ervaring met BI is een pré
Competenties zoals: analytisch sterk onderlegd, zelfstarter en flexibiliteit

Bedrijfsprofiel
Premium Petfood Brands is toonaangevend waar het gaat om de inkoop, verkoop en marketing van
honden- en kattenvoeding in de Benelux. Ruime ervaring is opgebouwd met onder meer de premium
merken Smølke en Rodi. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van dierenspeciaalzaken,
tuincentra, groen- en agrarische winkels. In totaal gaat het om meer dan 1.200 verkooppunten.
Daarnaast zijn wij goed vertegenwoordigd bij de grotere supermarkten (Albert Heijn, Jumbo, Plus, Coop)
en in het online kanaal (Zooplus, Bol.com). Ons jonge gedreven team van petfood-specialisten heeft
ruime expertise op het gebied van de marketing en sales van honden- en kattenvoeding. Vanuit onze
nauwe contacten met inkoopverantwoordelijken, winkelondernemers en consumenten weten wij exact
wat er in de markt speelt.
Wervingsprocedure:
Premium Petfood Brands heeft ervoor gekozen de werving- en selectieprocedure onder te brengen bij
Finanxe. Je zult direct in dienst treden bij Premium Petfood Brands en profiteren van de aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas Sikkema van Finanxe,
telefoonnummer 06-14660092. Wij ontvangen jouw CV en motivatie graag via www.finanxe.nl.
Meer informatie over Premium Petfood Brands en Finanxe vind je op de
https://www.premiumpetfoodbrands.com en www.Finanxe.nl.
Wil je meer weten over Premium Petfood Brands lees dan hier:
https://www.finanxe.nl/blog/premium-petfood-brands-een-sales-en-marketingorganisatie-gespecialisee

