Müller Nederland is een van de hardst groeiende spelers in de zuivelmarkt, bekend van de merken
Almhof en Müllermilk. Müller is marktleider in toetjes en yoghurt in Nederland. De organisatie is
onderdeel van de Theo Müller groep, een Duits familiebedrijf dat marktleider is in desserts in
Duitsland, Engeland en Italië. Müller Nederland is een zelfstandige Nederlandse tak die zelf de koers
uitstippelt en campagnes en producten voor de Nederlandse markt ontwikkelt. Op het Nederlandse
kantoor werken 20 ambitieuze collega’s in een informele sfeer aan het veroveren en vasthouden van
de marktpositie in Nederland.
Wegens uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een
Junior (business) controller online
Functie
De Business Controller Almhof is de liaison met zowel het hoofdkantoor als het SSC in Duitsland. Je
vertegenwoordigt het Nederlandse brand en zorgt voor de analyses en rapportages. Hiermee
ondersteun je het management om de juiste beslissingen te nemen om de organisatie verder te laten
groeien. Je analyseert zowel financiële cijfers als diverse andere data vanuit de organisatie en houdt
scherp marktbewegingen in de gaten.
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning van de Finance & Controlling Manager op het hoofdkantoor;
Periodieke analyses en rapportages;
Verzamelen van data vanuit de Nederlandse organisatie, zoals cost drivers en product
calcultations;
Monitoren en controleren van stock balances, movements en losses;
Opstellen van klantanalyses en forecasts;
Bijdragen aan de maandelijkse begroting en de jaarplanning.

Profiel

Voor deze rol zijn we op zoek naar een communicatieve zelfstarter. Een cijfermatige enthousiasteling
die in staat is om aan de behoeftes van de Nederlandse organisatie in kaart te brengen. Maar ook
iemand die, in overleg met de Manager Finance & Control in Duitsland, kan zorgen dat het
hoofdkantoor in Duitsland volledig op de hoogte is van hoe de business loopt. Iemand die gericht is op
zowel financiële cijfers als business data om analyses te maken en te adviseren.
Qua achtergrond voldoe je aan de volgende punten:
• HBO werk- en denkniveau en een economische opleiding;
• Ervaring in een financiële of (business) controlling functie;
• Goede communicatieve vaardigheden in het Engels, daarnaast is Duits natuurlijk ook prettig;
• Je beschikt over een goed verantwoordelijkheidsgevoel en hebt discipline om je eigen dag in
te delen;
• Goede systeemkennis, waarbij Excel essentieel is en ERP natuurlijk makkelijk.

Wij bieden
Wanneer je bij Almhof start kom je terecht in een trots team, waar gezelligheid en gedrevenheid
altijd aanwezig zijn. Er is een goede dynamiek tussen de teams en er heerst een open cultuur.
Iedereen werkt vanuit zijn of haar eigen expertise mee aan het behalen van gezamenlijke doelen.
Daarnaast is de organisatie erop gericht om het beste uit hun medewerkers naar voren te laten
komen, dus willen ze jou ook verder laten ontwikkelen.
Daarnaast krijg jij;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouw eigen Lederhosen of Dirndl jurk;
Een marktconform salaris tussen € 2.700,- en 3.250,-;
Vaste en variabele bonusregeling;
Uitstekende arbeidsvoorwaarden (30 vrije dagen);
Jaarlijkse uitstapjes naar bijvoorbeeld het Oktoberfest, een fabriek in het buitenland of de
Nijmeegse vierdaagse;
Goede en uitgebreide pensioenregeling, waarvan het grootste deel betaald wordt door de
werkgever;
Thuiswerkvergoeding en budget om apparatuur aan te schaffen;
Een fijne werkgever en gemotiveerde collega’s die samen zorgen voor een optimale
werksfeer;
Opleidingsbudget en veel eigen trainingsmogelijkheden vanuit het hoofdkantoor.

Heb je interesse in deze uitdagende functie en denk jij de kandidaat te zijn die wij zoeken?
Ga dan naar de volgende pagina https://coosterprofessionals.nl/vacature/junior-businesscontroller-2/ of mail dan snel jouw CV naar sollicitatie@coosterprof.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

