
 

 

 

 

 

 

V A C A T U R E  

 

Financial Controller 

 
 

Verbeek Broederij en Opfok is een gevestigde naam op het gebied van opfokhennen, kuikens en 

broedeieren op de Europese markt. Vanuit het hart van de Nederlandse legpluimveehouderij in 

Lunteren opereert Verbeek Broederij en Opfok. Kwaliteit van haar producten in combinatie met een 

doelgerichte aanpak moeten bijdragen aan de meest optimale resultaten voor haar klanten. 

Doelgerichtheid en deskundigheid in combinatie met een grote betrokkenheid van alle medewerkers 

bij de pluimveesector kenmerken het bedrijf. Binnen ons bedrijf zijn de lijnen kort en er is volop ruimte 

om flexibel en slagvaardig te werken. Voor onze afdeling Support zijn wij op zoek naar een Financial 

Controller. 

 

Functieomschrijving   

Je ondersteunt de Financial Accountant en bent mede verantwoordelijk voor alle relevante processen 

en taken op financieel en bedrijfseconomisch vlak. Met jouw kennis van Finance breng jij onze 

Support afdeling naar een next-level. Grootboek en de financiële administratie begrijp jij als geen 

ander en mede dankzij jou, lopen alle financiële processen op rolletjes. 

Als Financial Controller maak je deel uit van de afdeling Support, momenteel bestaande uit  

3 personen. Samen met jouw collega’s zorg je voor een correcte en complete financiële administratie. 

Bij Verbeek werken we echt samen, niet alleen binnen de afdeling, maar juist ook afdeling 

overstijgend. 

Verantwoordelijkheden: 

Ondersteunt primair de Financial Accountant op onderstaande werkzaamheden: 

 Verzorgen van de maandafsluitingen en de maandelijkse Latest Estimate. 
 Bewaken van de opbrengsten- en kostenstructuur, evenals het inrichten en bewaken van de 

relevante bijbehorende systemen. 
 Verzorgen van Nederlandse en buitenlandse BTW aangiften. 
 Opzetten en optimaliseren van managementinformatiesystemen. 
 Opstellen van (geconsolideerde) periodieke cijfers en (geconsolideerde) jaarrekening. 
 Optimaliseren van de administratieve processen en procedures en beheer AO/IC. 
 Ondersteunen bij het opstellen van de begroting inclusief bewaking. 
 Verzorgen van de rapportage naar de Groep.  



 
 

Profiel 

Functie-eisen 

 Een afgeronde financiële HBO-opleiding / MBO 4+ (HBO denkniveau). 
 Aantoonbare relevante ervaring (ca. 3 jaar) in soortgelijke functie. 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; Duitse taal is een pré. 
 Bij voorkeur een fulltime dienstverband. 
 Ervaring in het werken met ERP pakketten (bij voorkeur Profit (AFAS) / dynamics) en BI-tools. 

 

Competenties 

 Deadlines en targets zie jij als een uitdaging welke jij behaalt door een goede samenwerking 
met collega’s. 

 Een flexibele hands-on werkmentaliteit met oog voor service en kwaliteit. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 
 Integer en betrouwbaar m.b.t. omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
 Oplettend en accuraat. 
 Resultaatgericht en groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
 Teamspeler. 

 

Standplaats: Lunteren. Hybride in overleg. 
 

Aanbod 

Verbeek Broederij en Opfok biedt een uitdagende functie aan een Financial Controller die graag met 

een grote mate van zelfstandigheid mede verantwoordelijk is voor alle relevante financiële processen 

en taken binnen de afdeling Support. Je maakt deel uit van een klein, gemotiveerd en slagvaardig 

team, waarbij je de ruimte krijgt voor het inbrengen van ideeën en je ambities waar te maken. Wij 

bieden arbeidsvoorwaarden, die passen bij de inhoud van de functie, met doorgroeimogelijkheden. 
 

Reageren 

Wil je solliciteren mail dan je sollicitatiebrief met een actuele CV naar Verbeek Broederij en Opfok, 

t.a.v. Mw. A. van Elst (Manager HRM): emailadres anne.vanelst@verbeek.nl. 

Uitgebreide informatie over Verbeek is te vinden op www.verbeek.nl. 
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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