
 

  

 

 

Wij zijn op zoek naar een fulltime (38 uur) 

 

FINANCIAL CONTROLLER  

 

DE FUNCTIE: 

Je ondersteunt de Manager Finance bij de opzet en werking van de AO/IC, 

organisatie breed en, waar noodzakelijk, in samenwerking met onze leden 

en klanten. Je zorgt er voor dat wij 100% compliant zijn en blijven. Een 

organisatie (verder) in control brengen en houden is je passie.  

 

TAKEN  EN  VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

• Je stelt periodiek financiële (project)rapportages samen en rapporteert 

(en adviseert) aan betrokken stakeholders; 

• Je bent back-up van onze credit-manager; 

• Je runt i.s.m. het team finance de dagelijkse administratie, waaronder 

het boeken en betaalbaar stellen van facturen; 

• Je draagt mede zorg voor een goed verloop van de 

accountantscontrole (jaarrekening en subsidies / GMO);  

• Je ondersteunt de manager Finance op het vlak van verzekeringen, 

bancaire zaken en fiscaliteiten; 

• Je adviseert in het verder optimaliseren van de achterliggende 

processen en (beoogde)resultaten;  

• Je neemt verantwoordelijkheid, neemt initiatief wanneer zaken “off 

track” dreigen te raken;  

• Je lost daartoe zaken in goede samenwerking met alle betrokkenen 

constructief op.  
 

 

 



 

  

 

 

 

FUNCTIE-EISEN: 

• Minimaal HBO werk en denkniveau (bijvoorbeeld een opleiding Finance 

& Control), aangevuld met enkele jaren werkervaring (minimaal 3 jaar); 

• Kennis van financiële informatiesystemen en MS office; 

• Inzicht in administratieve- en bedrijfsprocessen; 

• Resultaat- en klantgerichtheid en initiatiefrijk; 

• Accuratesse, opmerkzaamheid en analytisch vermogen. 

• Pro-actief, creatief en je hebt impact.  

 

WIJ BIEDEN: 

• Een passend salaris; 

• 30 vakantiedagen; 

• Goede pensioenregeling en secundaire voorwaarden; 

• Mogelijkheid om ook van thuis uit te werken; 

• Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, o.a. via Goodhabitz; 

• Werken bij een Great Place to Work! 

• Werken in een enthousiast team en met gepassioneerde telers. 
 

OVER ZON:  
De Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. is op 
onderscheidende wijze actief in de internationale wereld van groenten en 
fruit. Betrokken telers telen hoogwaardige groenten en fruit op een 
vernieuwende en duurzame manier. Direct van de bron naar de 
consument. Via klokverkoop, bemiddeling en accountverkoop óf een 
combinatie hiervan; slagvaardig en klantgericht. De wensen van onze telers 
én onze klanten zijn daarbij uiteraard het uitgangspunt. Omzet is om en 
nabij de €290mio. 
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij een interne 
kandidaat bij gebleken geschiktheid voorrang heeft. 
 

 


