Plant Controller
Koninklijke Verkade NV is op zoek naar een ervaren, gedreven, ondernemende en ambitieuze Plant
Controller. Als Plant Controller ben je eindverantwoordelijk voor het opstellen van financiële en nietfinanciële rapportages en analyses die een beter inzicht geven in de resultaten van onze plant en geef je
leiding aan de afdeling Plant Control. Hierarchisch zal de Plant Controller rapporteren aan de Financial
Controller Supply Chain Europe & Operations.
De Plant Controller is onderdeel van de internationale finance organisatie en zal met name als sparring
partner fungeren voor de Factory General Manager en het Factory Management Team in Zaandam. Ook
geeft de Plant Controller leiding aan de afdeling Plant Control.
Wie zijn wij?
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in een
internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Ruim 300 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.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
 Fungeren als advies- en sparringpartner van de Factory General Manager, het Factory
Management Team en de internationale finance organisatie;
 Leiding geven aan de afdeling Plant Control (3 medewerkers);
 Verzorgen en optimaliseren van periodieke rapportages en het verstrekken van inhoudelijke
analyses;
 Opzetten en faciliteren van het budgetterings- en forecast proces;
 Eindverantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een effectieve en efficiënte
financiële fabrieksadministratie;
 Signaleren, analyseren en oplossen van budgetafwijkingen;
 Signaleren van kansen tot efficiency verbeteringen;
 Opstellen van analyses ten behoeve van (eventuele) investeringen;
 Adviseren, vanuit een financieel perspectief, van het management team en de
afdelingsmanagers omtrent de bedrijfsvoering;
 Initiëren van verbeteracties naar aanleiding van cijfermatige analyses;
 Het opstellen van investeringsvoorstellen en het maken van nacalculaties;
 Deelname aan internationale controlling projecten.

Wie ben jij?
Wij zoeken iemand met een afgeronde bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding op WO niveau,
die ervaring heeft met controlling binnen een productieomgeving. Ervaring met het fungeren als sparring
partner voor het management en leidinggeven aan een team zijn vereisten voor de functie.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Brede kennis en ervaring met betrekking tot
automatisering en ICT (JD Edwards, Excel etc).
Met betrekking tot persoonlijke kwaliteiten zijn wij op zoek naar iemand met de volgende eigenschappen:
 Ondernemende instelling
 Analytisch
 Overtuigingskracht
 Flexibel
 Zelfstandig
 Dynamisch
 Sensitief
 Ambitieus
 Gedreven
 Energiek
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende
Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je
hebt binnen deze functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin je al je
kwaliteiten kwijt kunt. Wij bieden verder een marktcomform salaris en een goed secundair
arbeidsvoorwaardenpakket. Het betreft een dienstverband voor de periode van minimaal een jaar.
Tenslotte krijg je, als werknemer van Verkade, uiteraard gratis koekjes!
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Koninklijke Verkade NV ten name van Ellen Vogel, HR Business
Partner, naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van ‘Sollicitatie Plant Controller’.
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade dan kun je contact opnemen
met Bart Dubbeld, Plant Controller, op telefoonnummer 075 – 6556 820.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

