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Functie: Senior Business Controller 
Organisatie: de Groot fresh group 
Locatie: Hedel 

Jouw perspectief 
Ter uitbreiding van het Finance & Control team zoekt de Groot fresh group in Hedel een 
(ervaren) Business Controller. Ben jij een kritische controller die denkt in oplossingen en een 
wezenlijke bijdrage kan leveren? Check dan onderstaande vacature!

Wat ga je doen
In deze nieuwe rol van business controller word je verantwoordelijk voor het verder uitbouwen 
van de business control functie en werk je nauw samen met de manager Finance. Je rapporteert 
rechtstreeks aan de financieel directeur. Met inzichten, dashboards en analyses stel jij het 
directieteam in staat om het bedrijf optimaal te sturen. Je ondersteunt de organisatie bij het 
behalen van geplande financiële resultaten. Je bent een ervaren en proactieve business controller 
die kritisch kijkt naar de huidige organisatie. Je denkt in oplossingen en bent gewend 
veranderprocessen door te voeren. Je levert een wezenlijke bijdrage aan het succes van de groep. 

Tot jouw taken behoort onder andere het opstellen en analyseren van maandelijkse business unit 
reviews met de nadruk op gedegen analyse van de margeontwikkeling en het wekelijks monitoren 
van business en financiële KPI’s. Je signaleert, volgt relevante afwijkingen op en geeft verder vorm 
aan cost control en ontwikkelen bijhorende rapportages. Je stelt projectmatig kostprijscalculaties 
op en verzorgt budgetten en forecasts voor de groep. Ook cash management en risk management 
(contractbeheer en verzekeringsportefeuille) behoren tot je taken. 

Welke kwaliteiten bezit jij
- Je bent in bezit van HBO of Master in financiële richting, bij voorkeur controlling;
- Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring (business control) bij voorkeur binnen een 

dynamische commercieel gedreven onderneming, affiniteit met “vers” is een pre;
- Je hebt aantoonbare ervaring met risk management;
- Je bezit uitstekende IT-vaardigheden met het vermogen om systemen en procedures te 

herzien en te verbeteren;
- Je bezit goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
- je bent proactief en assertief met een energieke “can do” -benadering;
- Je bent fulltime beschikbaar.

Wat hebben wij jou te bieden
Wij bieden jou een uitdagende job met goede arbeidsvoorwaarden. Je krijgt de ruimte om jezelf te 
ontwikkelen in een leuk en snelgroeiend familiebedrijf. Daarnaast zal je gaan samenwerken met 
leuke collega’s. 
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Wie zijn wij
de Groot fresh group is een internationaal familiebedrijf actief op het gebied van import en export 
van groenten en fruit. Ons assortiment is breed en wisselend maar met name gespecialiseerd in 
overzeese producten. In samenwerking met onze partners worden veel verschillende markten 
bediend in diverse landen. Kijk voor meer info op www.degrootfreshgroup.com.

Interesse 
Neem dan contact op met Dick Petersen [06 53 724 281 - dick.petersen@experts4you.nl].
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