Meewerkstage
Finance Supply Chain
Ben jij op zoek naar een stage, waarbij je werkzaam bent dicht bij het vuur? Koninklijke Verkade
N.V. is op zoek naar een enthousiaste Finance stagiair(e) op de afdeling Plant Control. Het is een
klein en flexibel team waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt en serieus genomen wordt,
waardoor je het maximale uit je stage kunt halen.
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, Sultana, Godiva, Cars en McVitie’s. Bijna 300
ambitieuze en gemotiveerde medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktpositie
van onze merken binnen de categorieën koek, chocolade, tussendoor en hartig. 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.
Als Finance stagiaire ben je in staat om daadkracht te koppelen aan denkkracht, door verschillende
data te interpreteren. Tijdens je stage zal je voornamelijk assisteren bij de uitvoering van verschillende
werkzaamheden, zoals het verwerken van de maandafsluiting, krijg je te maken met de budgettering
en forecasts. Daarnaast zal je te maken krijgen met het analyseren en rapporteren van de Key
Performance Indicators en zul je je bezighouden met het monitoren van de kapitaaluitgaven, waardoor
je ook samen komt te werken met andere afdelingen.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
• Het monitoren van de kapitaaluitgaven;
• Rapportage van wekelijkse en maandelijkse data;
• Ondersteuning bij het voorbereiden van presentaties voor het Factory Management Team;
• Ondersteuning bij het maken van forecasts/budgetten;
• Veel ad hoc opdrachten omtrent fixed assets management en het analyseren van data en
processen.

Wie jij bent
Jij bent een WO/HBO student of heb zojuist een WO/HBO-studie afgerond en je wilt graag ervaring op
doen in een financiële omgeving. Je bent nauwkeurig, proactief, verantwoordelijk en enthousiast.
Daarnaast heb je een analytisch denkvermogen en kan je zelfstandig aan het werk in een flexibele
omgeving. Tevens heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en is goede kennis
van Microsoft Office een must.
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden de kans om stage te lopen bij één van de mooiste A-merken van Nederland in een
dynamische en uitdagende omgeving. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor
teamwork en resultaat. Je wordt onderdeel van een compact team. De Plant Control afdeling bestaat
uit een Senior Plant Controller, een Junior Plant Controller, een financieel analist en een financieel
medewerker. Binnen dit compacte team krijg je de kans om veel praktijkervaring op te doen in een
dynamische omgeving en er is veel ruimte om te werken aan jouw (persoonlijke) ontwikkeling. Na deze
stage zul je beschikken over veel financiële kennis die in je verdere carrière van pas zal komen. Starten einddata zijn flexibel.
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae naar Koninklijke Verkade NV, ten name van Maaike Mosch,
naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding ‘stage Finance’.
Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.koninklijkeverkade.nl. Voor inhoudelijke
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

