
  
 
Beaphar is een toonaangevende producent  van een zeer uitgebreid  assortiment van genees- en 
verzorgingsmiddelen voor kleine huisdieren voor zowel de nationale als de internationale markt.  
 
De afdeling Finance & Control is onder andere verantwoordelijk voor het verzorgen van de financiële 
administratie en het bewaken van de kwaliteit van de verschillende financiële administraties voor  zowel 
de Nederlandse als ook de internationale vestigingen van Beaphar. 
 
Wij zijn op zoek naar een: 
 

FINANCIAL CONTROLLER  
(fulltime) 

  
Beschik jij over een sterke basis in accounting, consolidatie en interne beheersing en een enorme drive 
om je hierin verder te ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

De functie 
Je maakt onderdeel uit van een klein team die voor de gehele Beaphar-groep de financiële balans 
opmaakt. Diverse ad hoc werkzaamheden zorgen voor dynamiek in jouw werkzaamheden. 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 Verzorgen van de periodieke afsluitingen van verschillende (buitenlandse) vennootschappen;  

 Toezien op de kwaliteit van verschillende (buitenlandse) financiële administraties, met name ten 
aanzien van de tijdsplanning, volledigheid en nauwkeurigheid; 

 Verzorgen van de groepsconsolidatie; 

 Verzorgen van het jaarrekeningtraject; 

 Toezien op de interne controle en het mede daardoor minimaliseren van de financiële risico's van 
de verschillende bedrijfsprocessen; 

 Analyseren van en adviseren over verschillende financiële resultaten; 

 Actieve betrokkenheid in het proces rondom de budgetteringscyclus; 

 Business partner zijn voor verschillende (internationale) vestigingen; 

 Deelnemen aan projecten waar een inbreng van Finance & Control wordt verwacht; 

 Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Finance & Control. 
 
Bovenstaande werkzaamheden voer je zowel zelfstandig uit als samen met een van je directe collega’s. 
Je rapporteert rechtstreeks aan de financieel eindverantwoordelijke. 
 

Profiel kandidaat 
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaat met een afgeronde WO-opleiding, richting economie of een 
vergelijkbare opleiding. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en 
Engels, zowel mondeling als schriftelijk.  Je hebt een sterk structurerend en analytisch vermogen, ook 
wanneer je geconfronteerd wordt met complexe informatie. Daarnaast herken je jezelf in onderstaande 
eigenschappen: 

 Midcareer met aantoonbare en vergelijkbare werkervaring bij voorkeur binnen een internationale 
werkomgeving; 

 Ervaring met het doen van in- en externe verslaggeving; 

 Kennis van organisaties gekenmerkt door hoge complexiteit; 

 Hoge mate van integriteit en organisatiesensitiviteit; 

 Snel kunnen schakelen tussen de diverse werkzaamheden en op verschillende niveaus. 
 

Ons aanbod 
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een team met een plezierige werksfeer. Wij bieden een 
marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Standplaats is Raalte. 
 



  
 

 

Informatie 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Frank Veldhuis (financieel 
eindverantwoordelijke) op telefoonnummer 0572-348 834.  
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website www.beaphar.com.  
 
Ben jij klaar voor een stap naar een internationale werkomgeving, waarbij je veel verschillende aspecten 
van de financiële bedrijfsvoering van dichtbij mee kunt maken?  

Als jij ervan overtuigd bent om meerwaarde te kunnen leveren als Financial Controller bij Beaphar, dan 
nodigen wij je graag uit om een sollicitatiebrief met CV achter te laten op onze sollicitatiepagina t.a.v. 
Rosemarie Haarman, personeelsfunctionaris. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.beaphar.com/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/77451/financial-controller.html

