Business Controller
Locatie: Maasdijk

Vind jij het leuk om ondersteuning te bieden aan de bedrijfsprocessen van de verschillende entiteiten
binnen onze vestiging in Maasdijk, dan hebben wij een interessante uitdaging voor je! In Maasdijk, waar
de bedrijven Holland Gaas B.V., Holland Scherming B.V. en Alumat Zeeman B.V. zijn gevestigd, zoeken
wij een Business Controller. De twee eerstgenoemde bedrijven houden zich respectievelijk bezig met
het leveren van gaassystemen en het leveren van schermingssystemen voor de glastuinbouw. Alumat
Zeeman is gespecialiseerd in het leveren van kassenbouwonderdelen, tuinbouw ventilatiesystemen en
industriële bewerkingen. Alle 3 genoemde bedrijven zijn onderdeel van de BOAL Group.

Lijkt dat je wat?
Samen met de Finance Director, maar ook met de
collega’s van alle bedrijven, zorg je onder andere
voor de juiste doorvertaling van de processen naar
systemen. Hierbij neem je met een “finance bril”
deel aan diverse projecten, zoals het analyseren van
marges, voorraden en financiële prestaties. Het
opzetten van dashboards en het delen van data via
rapportages met alle relevante betrokkenen voor
inzicht en overzicht van maken hier deel van uit.
Je draagt bij aan het risk management beleid en de
naleving hiervan. Dit doe je door het participeren in
en het optimaliseren van de AO/IC. Het doel is om
samen met de business de gestelde financiële
doelen te bereiken.
De ideale kandidaat neemt mee:
Je hebt HBO werk- en denkniveau en beschikt
over een afgeronde opleiding Bedrijfseconomie
of vergelijkbaar;
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Business
Controller;
Je bent data gedreven en analytisch sterk;
Ruime ervaring met Excel is een must, kennis
over of affiniteit met Exact Globe BI Tools, zoals
MS Power BI is een pré;
Je hebt uitstekende communicatieve
vaardigheden in het Nederlands en het Engels.

Waarom zou je solliciteren?
Vanwege onze dynamiek: we werken aan
grote veranderingen, maar ook kleine.
Daarmee is er genoeg ruimte voor jou om
verbeteringen en innovaties aan te dragen;
De groeimogelijkheden: samen met het
Finance team werk je aan diverse projecten.
De bedrijfstructuur: BOAL Group kent een
platte bedrijfsstructuur met toegang tot de
lokale managementteams en de BOALboard;
Uiteraard de collega’s: Een enthousiast team
van collega’s die aanhaken op onze missie van
duurzaamheid en samen met je werken en je
ideeën willen horen.
Internationaal georiënteerde werkomgeving:
Een bedrijf in groei en ontwikkeling met een
belangrijke rol binnen het wereldwijde
voedselvraagstuk. Een organisatie waar
productinnovatie en verdere globalisering een
onderdeel zijn van de groeistrategie;
Onze ESG-duurzaamheidsstrategie: Wij staan
voor een duurzame wereld en doen er alles
aan om de impact van onze activiteiten op
mensen, gemeenschappen en natuur zoveel
mogelijk te minimaliseren.

Wil je bij ons komen werken, of heb je vragen?
Neem dan contact op met collega Milou van
Ruijven (Recruiter) via telefoonnummer 0627272956. Gelijk solliciteren? Mail je direct jouw CV
en motivatie naar careers@boalgroup.com.

Gelijke kansen voor iedereen
We werken aan een divers team dat elkaar
aanvult met hun kennis, achtergrond en
capaciteiten. Ongeacht geslacht, leeftijd, ras,
levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap,
etc. Iedereen verdient gelijke kansen. Ook bij het
vinden van een baan. Wij kijken alleen naar de
vaardigheden, competenties en talenten van een
persoon. Dat is waar het namelijk echt om gaat.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

