Jr. Business Controller
Locatie: Maasdijk, Nederland

Vind jij het leuk om ondersteuning te bieden aan de bedrijfsprocessen van de verschillende entiteiten binnen onze vestiging in
Maasdijk en daarnaast een bijdrage te leveren aan de financiële administratie van onze holding, dan hebben wij een interessante
uitdaging voor je!
Voor onze vestiging in Maasdijk, waar de entiteiten Holland Gaas B.V., Holland Scherming B.V. en Alumat Zeeman B.V. zijn gevestigd,
zoeken wij een Jr. 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.
De BOAL Group is wereldwijd leidend in het ontwerpen en produceren van aluminium kasdeksystemen voor de tuinbouwsector.
De door BOAL Systems op maat gemaakte aluminium profielen en hoogwaardige glas- en foliekas oplossingen ondersteunen telers
in Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië en Australasia bij de uitdaging om de wereldwijde voedselvoorziening te verhogen.
De voor de kasdeksystemen benodigde profielen worden in eigen beheer geproduceerd door BOAL Extrusion. BOAL’s strategie is
gericht op het kapitaliseren van de sterke marktgroei in de hightech kasdeksystemen markt door continue productinnovatie &
commercialisering en verdere globalisering.

Wat ga je doen?
Als Jr. Business Controller heb je in feite een dubbelrol. Aan

“finance bril” deel aan diverse projecten, zoals het analyseren

de ene kant ondersteun je de bedrijfsprocessen van de

van marges, voorraden en financiële prestaties. Het opzetten

verschillende entiteiten binnen de locatie Maasdijk. Hierin

van dashboards en het delen van data via rapportages met alle

genereer je rapportages, maak je analyses en bewaak je de

relevante betrokkenen voor inzicht en overzicht van maken hier

opvolging van de diverse processen. Aan de andere kant

deel van uit. Je draagt bij aan het risk management beleid en

ondersteun je de financiële werkzaamheden van onze holding.

nalevings policy d.m.v. het participeren in en het optimaliseren

Je werkt hierbij nauw samen met de Group Business Controller.

van de AO/IC. Het doel is om samen met de business de

Samen met de Finance Director maar ook met de collega’s van

efficiency te optimaliseren.

alle entiteiten, zorg je onder andere voor de juiste vertaling
van de processen naar systemen. Hierbij neem je met een

Lees verder op de volgende pagina »

Bij de financiële werkzaamheden voor onze holding, zorg je

Plek in de organisatie

onder andere voor het correct verwerken van de administraties

Je bent onderdeel van het finance team in Maasdijk en je

van de verschillende bedrijven binnen onze groep. Hierbij

rapporteert in deze functie direct aan de Finance Director.

coordineer en monitoor je de consolidaties voor de BOAL Group,
stel je de BTW aangifte van de Holding bedrijven op en houd je

Wat bieden wij?

je bezig met de planning en de uitvoering van de maandelijkse

• Een uitdagende functie met veel afwisseling;

en jaarlijkse groepsresultaten.

• Een dynamische werkomgeving met enthousiaste vakmensen;

De werkzaamheden voor de locatie Maasdijk en de

• Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die in

werkzaamheden voor onze holding verhouden zich tot ongeveer

overeenstemming zijn met de inhoud van de functie;

50/50.

• Een inspirerende internationale werkomgeving.

Wat zoeken wij?

Solliciteren of meer informatie?

• Je hebt HBO werk- en denkniveau en beschikt over een

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met

afgeronde opleiding Bedrijfseconomie of vergelijkbaar;

Jantine Koster (HR Manager) via telefoonnummer

• Je hebt 3+ jaar ervaring in een vergelijkbare rol;

06 21 66 51 67. Stuur je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV

• Je hebt een data gedreven mind set;

en motivatie, naar j.koster@boalgroup.com, onder vermelding

• Je hebt ruime ervaring met Excel;

van de functietitel.

• Heb je ervaring met Exact Globe, dan is dat een pré;
• Je bent analytisch en hebt een positieve hands on houding;

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs

• Je hebt uitstekende mondelinge en communicatieve

gesteld.

vaardigheden in het Nederlands.

