Vacature Jr Controller, locatie Lieshout

4 juni 2021

Wij zijn Holland Malt, één van de grootste mouterijen in Europa met een vestiging in
Lieshout en één van de modernste moutplants ter wereld in Eemshaven. Het succes van
Holland Malt is gebaseerd op ondernemerschap, een tomeloze ambitie en een no-nonsense
mentaliteit. Deze belangrijke factoren zorgen ervoor dat we zo’n 405.000 ton mout (de
voornaamste grondstof van bier) kunnen produceren en daarmee een toonaangevende
speler in de moutindustrie zijn.
Holland Malt BV is een zelfstandige dochteronderneming van Royal Swinkels Family Brewers.
We ondernemen al 300 jaar vanuit onze gezamenlijke passie voor bier en een goed gevoel
voor kwaliteit. Met ruim 1.800 collega’s werken we wereldwijd samen om het beste uit
onszelf te halen en de brouwerij nog mooier door te geven aan de volgende generatie.

Junior Controller
Werkgever: Mouterij Holland Malt
Locatie: Lieshout, NL
De uitdaging
Als Junior Controller kom je in aanraking met vrijwel de gehele financiële huishouding van
Holland Malt met meer dan 150 miljoen omzet en duidelijke ambities op groei en
duurzaamheid. Je verzorgt de boekhouding en helpt ons om plannen financieel te toetsen,
inzichtelijk te maken én kansen te verzilveren. Een erg diverse functie met volop
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen richting de toekomst!
Wat ga je doen?
Je voert controle werkzaamheden uit in het
kader van periodieke afsluitingen en verzorgt
journaalposten. Tevens stel je maand-,
kwartaal- en jaarrapportages en andere
relevante managementinformatie op.
In je rol als Junior Controller verzorg je externe
rapportages en bereid je aangiftes voor
(belastingdienst, CBS, RVO).
Gevraagd en ongevraagd voer je (data)analyses uit en rapporteer je de bevindingen.
Op termijn ben je tevens in staat om gericht advies uit te brengen.
Je draagt bij aan het optimaliseren van financiële processen (Purchase to Pay, Reporting,
Order to Cash).
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Daarnaast beheer je financiële Masterdata (projecten, vaste activa, tarieven, crediteuren,
debiteuren) en draag je bij aan de uitvoering van financiële audits (accountants, bank).
Dit bieden we jou
We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt, letterlijk. Daarom ontvang je als
nieuwe collega een warm welkom en vertellen we je alles over de historie van de familie en
onze organisatie. Daarnaast ontvang je van ons:
Een goed salaris inclusief een vaste eindejaarsuitkering (13e maand), 8% vakantiegeld en
10% bonus over je jaarsalaris.
30 Vrije dagen en reiskostenvergoeding.
Korting op de zorgpremie en sporten bij een Fitland-vestiging (of gelieerde vestigingen) en
de mogelijkheid om gebruik te maken van de bedrijfsfitness.
Biergeschenken en kortingsboekjes, omdat we je graag kennis laten maken met ons
bierportfolio.
De kans om je persoonlijk te ontwikkelen via onze Academy, waar je online trainingen en
opleidingen kunt volgen.
En ja, op zijn tijd, samen met collega’s, een heerlijk biertje proeven uit onze ruime selectie
van mooie biermerken hoort er natuurlijk ook bij.
Wie ben jij?
Je hebt de ambitie om jezelf binnen business/financial control te ontwikkelen en bent in het
bezit van een afgeronde HBO of WO opleiding met een financiële/economische achtergrond.
Bij voorkeur heb je enkele jaren soortgelijke werkervaring en ben je uiteraard thuis
(vergevorderd) in Excel, data-analyse en met ERP software.
Als Junior Controller heb je voldoende boekhoudkundige kennis en werk je uiterst
nauwkeurig. Je bent proactief en gaat op zoek naar oplossingen om processen te verbeteren.
Zo kun je solliciteren
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en voel je je aangesproken door deze vacature?
Verras ons dan ben jouw motivatie door te solliciteren via sollicitatiebutton.
Heb je na het lezen van deze vacature nog vragen? Neem dan gerust contact op door te
bellen of appen naar Maxime van Hek (Recruiter) via 06-83006612.
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