Financial controller
Voor ons ambitieuze bedrijf zijn wij op zoek naar een financial controller.
In deze belangrijke positie krijg je de kans om mee te bouwen aan een business
waar veel groeipotentie in zit. Jij bent geen standaard financial controller, maar je
gaat proactief achter kansen aan. Door jouw ervaring en ondernemende
persoonlijkheid weet je MSP Onions te versterken door de financiële afdeling aan
te sturen en de directie te voorzien van advies omtrent strategische plannen
en beslissingen.
Ben jij degene die we zoeken?

Taken en verantwoordelijkheden

Over het bedrijf:
MSP Onions is een volledig
geautomatiseerde sorteer- en
verpakkingsfabriek, waar kwaliteit
het belangrijkste onderdeel is.
Het bedrijf exporteert naar landen
over de hele wereld en richt
zich daarbij op innovatie, efficiëntie
en duurzaamheid.
Het Zeeuwse familiebedrijf heeft in
2018 een nieuwe fabriek gebouwd,
wat bijdraagt aan de uitstekende
positie in de uiensector.

Regio: Nieuwdorp (Vlissingen-Oost)
Provincie: Zeeland
Werkuren: 40
Opleidingsniveau: HBO











Wat vragen wij?










Interesse?
Adres:

Hertenweg 38,






4455 TL, Nieuwdorp
E-mail:

lindert.moerdijk@msp-onions.com

Telefoon: +31(0)113 612 370
Website: https://www.msp-onions.com/

Werkervaring als controller, in accountancy of klaar voor deze stap
Visie en analytisch vermogen
Ervaring met ontwikkeling van interne controle en administratieve
organisatie.
Vakkundig, nauwkeurig, proactief en betrouwbaar.
Communicatief sterk en doortastend.
Bekwaamheid met boekhoudprogramma’s
Een hbo werk- en denkniveau, verkregen door een hbo-diploma
Een probleemoplossend karakter en commercieel inzicht
Fulltime beschikbaar

Wat bieden wij?

Dienstverband: Fulltime
Vakgebied: Financieel

Leiding geven aan de administratieve medewerkers
Verzorgen van interne en externe rapportages
Verzorgen van maandafsluitingen en management rapportages.
Controle en ondersteunen in debiteuren- en crediteurenbewaking
Verzorgen van de cash flow forecasting/cash-management
Verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de financiële
administratie
Analyseren en verwerken van verwerkingsdata en marktinformatie
Coördineren van de jaarlijkse audit door externe accountants
Adviseren van de directie bij totstandkoming van (strategische)
plannen, beleid en investeringsbeslissingen.

Een gemotiveerd, leuk team en een prettige, collegiale werksfeer
Een internationaal gerichte werkomgeving
Een informele bedrijfscultuur met ruimte voor eigen initiatief
Marktconform salaris, reiskostenvergoeding, flexibele werktijden en
een moderne werkplek

Herken jij jezelf in dit profiel?
Stuur dan een e-mail met je CV of neem telefonisch contact
met ons op!

