Assistent Commercial Controller
Heb je gevoel voor cijfers, ben je nieuwsgierig, flexibel en communicatief sterk? Wil jij werkzaam zijn als
financieel sparringpartner binnen een commerciële organisatie? Dan zijn we op zoek naar jou!
Functiebeschrijving
Als assistent commercial controller ben je werkzaam binnen de afdeling finance in Zaandam, waar
commercial finance een onderdeel van is. In deze veelzijdige functie treed je op als business partner van
de commerciële teams Sales en Marketing.
Je ondersteunt de groeiambitie van de organisatie door de ontwikkeling van financiële analyse tools en
ben je als financieel expert betrokken bij het ontwikkelen van business cases. Daarnaast zorg je er voor
dat de interne commerciële verslaggeving adequaat en tijdig is.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
 Ondersteunen van commercial controller;
 Opstellen en analyseren van (wekelijkse en) maandelijkse resultaten;
 Commerciële teams voorzien van inzichtelijke analyses zodat het resultaat duidelijk is;
 Proactief verbeteren en ontwikkelen van processen en financiële besluitvormingstools;
 Mede verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten en forecasts;
 Verantwoordelijk voor marketing budget control;
 Fungeren als vraagbaak voor commerciële teams, met name Sales en Marketing;
 Ondersteuning bij maandelijkse financiële afsluiting;
 Actief samenwerken met internationale finance collega’s binnen pladis.
Wat wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste, energieke ‘everyday business partner’ die doorgaat waar anderen
stoppen. Een echte teamspeler met een sterk karakter; in staat om standpunten te verdedigen.
Je hebt een afgeronde WO opleiding in economisch, bedrijfskundig of financiële richting en uitstekende
beheersing van de Nederlandse én Engelse taal. Ervaring met ERP systemen (JDE/SAP) en BI Cognos
is een pre, Excel kent in ieder geval geen geheimen voor je.
De ideale kandidaat heeft minimaal 2 en maximaal 4 jaar werkervaring in een gelijkwaardige/relevante
financiële commerciële functie, binnen FMCG is een duidelijke pre.
Wij bieden
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met krachtige,
echt Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel, met veel aandacht voor teamwork en resultaat.
Je wordt onderdeel van een jong en enthousiast team en staat in direct contact met andere afdelingen,
zoals Marketing en Sales. Daarnaast krijg je veel verantwoordelijkheden op de afdeling en zal je een
divers takenpakket krijgen, met als doel je te ontwikkelen als allround commercial controller.
Koninklijke Verkade N.V.
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands kwaliteitsbedrijf in
een internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Bijna 400 ambitieuze en gemotiveerde
medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de
categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de
consumenten en klanten. Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.

Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste
voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de
nieuwe wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis is een wereldwijde leider in
koek en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en
Amerika. Onder pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het streven
naar "we promise hapiness to the world with every bite", verrijkt de organisatie de consumenten met
producten in zoete en hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep.
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae naar Koninklijke Verkade NV, ten name van Margot Haringa,
Commercial Controller NL, naar werkenbij@unitedbiscuits.com onder vermelding van ‘Sollicitatie
Assistent Commercial Controller.
Voor vragen over de vacature kan je contact opnemen met Margot Haringa, Commercial Controller NL,
telefoonnummer 075 - 6556 627.

- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

