
  

 

 
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 ervaren: 
 

PLANT CONTROLLER  
(fulltime - Raalte) 

  

De functie 
Je maakt onderdeel uit van een team van 6 personen dat 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 de productieplant Beaphar BV;  

 Toezien op de kwaliteit van deze financiële administraties, met name ten aanzien van de tijdsplanning, 
volledigheid en nauwkeurigheid; 

 Overzien van financiële processen en zorgen voor heldere analyses van financiële data en gerichte 
rapportages voor inzicht in de plantprestaties. Onder andere ten behoeve van kostprijscalculaties, het 
analyseren van efficiency verschillen en investeringen; 

 Bewaking van / rapportage over sales van de afdeling Export; 

 Bewaken van de liquiditeitspositie van Beaphar BV; 

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

 Analyseren van en adviseren over verschillende financiële resultaten; 

 Actieve betrokkenheid in het proces rondom de budgetteringscyclus; 

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

 Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Finance & Control. 
 
Je rapporteert rechtstreeks aan de Group Controller (financieel eindverantwoordelijk). 
 

Profiel kandidaat 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en ervaren kandidaat met een afgeronde HBO / WO-opleiding, richting 
economie of vergelijkbaar. 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 vergelijkbare werkervaring binnen een (internationale) productieomgeving; 

 Prettige en pragmatische persoonlijkheid met kennis van organisaties gekenmerkt door hoge complexiteit; 

 Affiniteit van ICT en goede Excel vaardigheden; 

 Ervaring met het doen van in- en externe verslaggeving; 

 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 Rob Kappert (Group Controller) 
op telefoonnummer 0572-348 834.   
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website www.beaphar.com.  
 
Interesse 
Ben jij de Plant Controller die Beaphar zoekt, dan nodigen wij je graag uit om voor 27 augustus 2018 een 
sollicitatiebrief met CV te sturen naar Marleen Wolters (Personeelsfunctionaris) via onze sollicitatiepagina. 

 

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

http://www.beaphar.com/
http://beaphar.onlinevacatures.nl/Vacancy/Postulate/108111

