Wij zijn op zoek naar een fulltime (1,0 fte):

Junior / Medior Financial Controller (MBO+ of HBO)
DE FUNCTIE:
Je zorgt er voor dat, in goede samenwerking, met alle stakeholders dat onze
Administratieve Organisatie en Interne Controles (AO/IC) inzake subsidies die wij
verkrijgen uit hoofde van de zogenaamde GMO regeling (Gemeenschappelijke Markt
Ordening) adequaat worden opgezet en geborgd.
Je bent ons 1e aanspreekpunt in het kader van dit subsidieprogramma naar alle
stakeholders w.o. de overheid (RVO), onze leden en naar alle betrokkenen binnen en
buiten onze organisatie (w.o. onze accountant).
Je zorgt er voor dat wij 100% compliant zijn en blijven. In Control zijn is je passie.
Je vertrekt in alle activiteiten vanuit ons team finance maar werkt vooral ook goed
samen met alle stakeholders w.o. onze leden en, binnen ZON, onze afdeling sales
support.
Kortom: een veelzijdige rol in het hart van ons finance team en organisatie. Een rol ook
van waaruit je jezelf uitstekend kan ontwikkelen.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
-

Je stelt periodiek financiële (project)rapportages samen en rapporteert aan
betrokken stakeholders;
Je runt de dagelijkse administratie w.o. het boeken en betaalbaar stellen van
facturen van onze leden tot en met het bijhouden van onze balansdossiers;
Je bent verantwoordelijk voor een goed verloop van de accountantscontrole;
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:
- MBO of HBO opleiding (bijv. Finance & Control), aangevuld met enkele jaren
werkervaring (3-7 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 :
-

Passend salaris;
30 vakantiedagen;
Goede pensioenregeling en secundaire voorwaarden;
De mogelijkheid om 50% vanuit thuis te werken;
Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen;
Werken bij een Great Place to Work!
Werken in een enthousiast team en met gepassioneerde telers.

OVER ZON:
ZON is de internationale verkooporganisatie van de Koninklijke Coöperatieve
Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. Opgericht in 1915 en uitgegroeid tot een
belangrijke voedingstuinbouwcoöperatie in Europa. ZON zorgt voor verkoop via de
marktplaats (veilingklok) en accountverkoop, waarbij de wensen van de klanten en
telers centraal staan. ZON is gevestigd in Venlo en telt 85 collega’s.
WAAROM WERKEN BIJ ZON:
Enkele quotes van medewerkers:

“Laagdrempeligheid management en directie. Veel vrijheid voor de medewerkers.”
“Innovatieve organisatie waar nieuwe ideeën aangespoord worden en het belangrijk is
om je eigen verantwoordelijkheid te nemen.”
“Leuke en betrokken collega’s, die veel initiatieven nemen om van ZON een ‘greater
place to work’ te maken.”
REAGEREN:
Meer weten of reageren? Bel Gerard Sproncken (Finance) via 06-46.15.60.84 of Paul
Geurten (HR) via 06-10.87.26.23. Je sollicitatiebrief met CV kun je richten aan
hr@royalzon.com o.v.v. “Junior / Medior Business Controller”.

